
 

 

 
 

 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: Καραμούτσιου Αικατερίνη 
Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας & Ευκλείδη 
Έδρα: Ελεούσα  
Τ.Κ : 45 445, Ιωάννινα 
Τηλέφωνο: 26533 60000, Eσωτ. 207, 
26533 60007 
Fax: 26510 62794 
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr 
web site:  www.zitsa.gov.gr 

ΕΛΕΟΥΣΑ, 18-04-2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 5214 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την προμήθεια 

“Mηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου”, με CPV: 16700000-2 & 

16310000-1, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του 

ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 12/2017 της 

αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €, συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (80.645,16 €, χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία αναλογεί σε 81.840,00 €, συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (66.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., Ελκυστήρας 100 ΗΡ), & 18.160,00 €, συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (14.645,16 €, χωρίς Φ.Π.Α.,  Καταστροφέας κλαδοκόπου), αντίστοιχα. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα 

της προμήθειας. Τα υπό προμήθεια είδη, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 

12/2017 μελέτη, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του 

Δήμου Ζίτσας. 

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus. gov.gr. 

 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά  από  την 21-04-2017 ΗΜΕΡΑ 

Παρασκευή και ΩΡΑ 15:00, μέχρι την 15-05-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 19-05-2017 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται νόμιμα με την εμπορία αντίστοιχων με το αντικείμενο του 
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διαγωνισμού ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, 

ούτε καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή στο  

διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη :  www.promitheus.gov.gr). 

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης για τα 

προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α., ισχύος επτά (7) μηνών. Η «Εγγύηση συμμετοχής», 2% της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, στην παρούσα ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 

εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών  (1.612,90 €) για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους στο Σύστημα 

οικονομικούς φορείς, μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 

Αντίγραφα της Διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ζίτσας, Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, Ελεούσα, αρμόδια υπάλληλος: Καραμούτσιου Αικατερίνη, τηλ. 

26533-60007 Fax: 26510 62794 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο κι επίσης 

το τεύχος  της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ζίτσας στη διεύθυνση 

www.zitsa.gov.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

 

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΙΑΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΛΑΔΟΚΟΠΟΥ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € 

(80.645,16 €, χωρίς Φ.Π.Α.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΕΟΥΣΑ, 18/04/2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΛΕΟΥΣΑ, 18-04-2017 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    Αριθμ. Πρωτ.: 5214 
ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: Καραμούτσιου Αικατερίνη  
Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας & Ευκλείδη  
Έδρα: Ελεούσα  
Τ.Κ : 45 445, Ιωάννινα 
Τηλέφωνο: 26533 60000 EΣΩΤ. 207, 
26533 60007 
Fax: 26510 62794 
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr 
web site:  www.zitsa.gov.gr 
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 

 
 

 
Έχοντας υπόψη : 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 

1.  Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 
2.  Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α72010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.  Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α'/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
4.  Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις. 
5.  Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
6.  Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α729-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις”. 
7.  Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
8.  Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α77-4-2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα την υποπαράγραφο Στ.20 του 
άρθρου 1  “Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”, που αντικατέστησε την 
παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4155/2013. 
9.  Την υπ' αριθμ. Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β721-10-2013) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
10. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α72011) για τη σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Αρχείου Δημοσίων Συμβάσεων. 
11. Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β'/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 
Δημόσιο Έγγραφο». 

12. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α730-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων-
Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 
(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν  με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 
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13. Το άρθρο 1 παρ. Ζ' (προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), υποπαράγραφος Ζ.5 
(Συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών- Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τεύχος Α'/9-5- 2013). 
14. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 
34/Α/23-03-2015). 
15. Την με αρ. 12/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος, με την οποία 
καθόρισε τις τεχνικές προδιαγραφές και την συγγραφή υποχρεώσεων για τα υπό προμήθεια είδη. 
16. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την  
εκτέλεση  της  προμήθειας,  το  οποίο  έλαβε  Αριθμό  Διαδικτυακής  Ανάρτησης  Μητρώου  (ΑΔΑΜ):   
α) «17REQ006015127", 03-04-2017, για το Δήμο Ζίτσας. 

17. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την  
εκτέλεση  της  προμήθειας,  το  οποίο  έλαβε  Αριθμό  Διαδικτυακής  Ανάρτησης  Μητρώου  (ΑΔΑΜ):   
α) «17REQ006072903", 18-04-2017, για το Δήμο Ζίτσας. 

18. Την υπ' αριθμ. 59/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ). για την έγκριση διενέργειας της 
προμήθειας. 
19. Την υπ' αριθμ. 121/04-04-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την: 

α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων. 
β) Εκτέλεση τη προμήθειας με ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό. 
γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης. 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια “ μηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού 

μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου ” CPV: 16700000-2 & 16310000-1, προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

 

 
A/Α 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

 

 
CPV 

 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
1 

ΟΜΑΔΑ 1 

Ελκυστήρας 100  ΗΡ 
 

16700000-2 

χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση στις τιμές της 

μελέτης) 

 
2 

ΟΜΑΔΑ 2 

Καταστροφέας κλαδοκόπος 
 

16310000-1 
χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση στις τιμές της 

μελέτης) 

 

 
Άρθρο  1ο* 
Όργανο,  τόπος  και  χρόνος  διενέργειας  του  διαγωνισμού 
 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Ελευθερίας & Ευκλείδη 

Πόλη Ελεούσα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 45 445, Ιωάννινα 

Τηλέφωνο 26533 60000 EΣΩΤ. 207, 
26533 60007 

Φαξ 26510 62794 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο zitsa@zitsa.gov.gr 
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Αρμόδιος για πληροφορίες Καραμούτσιου Αικατερίνη 

Δήμος  Ζίτσας / τμήμα προμηθειών τηλ.  26533-6 
0007 FAX: 26510 62794 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.zitsa.gov.gr 
 

 

1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΔΗΜΟΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας ΟΤΑ. 
 

1.3 Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

1.4 Στοιχεία Επικοινωνίας 
 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: 

Δήμος Ζίτσας 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 
Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, Ελεούσα 
Τ.Κ : 45 445, Ιωάννινα 
Τηλέφωνο: 26533 60000 EΣΩΤ. 207, 26533 60007 
Fax: 26510 62794 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων  Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, από την αρμόδια 
Επιτροπή διαγωνισμού, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 121/04-04-2017  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣ ΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

19-04-2017 21-04-2017 ΗΜΕΡΑ 
Παρασκευή και ΩΡΑ 15:00 

15-05-2017 ΗΜΕΡΑ 
Δευτέρα και ΩΡΑ 15:00 

 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

 
Ο χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  Συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ.3 του Ν. 
4412/2016 και στο άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013. (ΦΕΚ/Β/2677/21 -10-2013)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)». 

 
Άρθρο          2ο 
Προϋπολογισμός    -  χρηματοδότηση  προμήθειας 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €, συμπε-
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (80.645,16 €, χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία αναλογεί σε 81.840,00 €, συμπε-
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (66.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., Ελκυστήρας 100 ΗΡ), & 18.160,00 €, συμπε-
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (14.645,16 €, χωρίς Φ.Π.Α., Καταστροφέας κλαδοκόπου), αντίστοιχα. 
Αναλυτικά, οι πιστώσεις που θα καλύψουν τη σχετική δαπάνη του οικ. έτους 2017, είναι οι κάτωθι : 

 
Α) Του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στον: Κ.Α. 30.7135.028, 
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όπου έχουν προβλεφθεί οι επαρκείς πιστώσεις. 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα   τμήματα της 

προμήθειας. Τα υπό προμήθεια είδη, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 

12/2017 μελέτη, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & 

Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Θα χρηματοδοτηθεί από τακτικούς πόρους του Δήμου Ζίτσας, βαρύνοντας τις πιστώσεις των 

προϋπολογισμού του  έτους 2017 και συγκεκριμένα τον ανωτέρω κωδικό εξόδων. 

 
2.1 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: Η εκτέλεση των προμηθειών “μηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού 
μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου” για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ζίτσας. 
 
Το παρόν αναφέρεται στην προμήθεια ενός Γεωργικού Ελκυστήρα, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 100 hp και 

βάρους τουλάχιστον 3.800Kgr, και Ανεξάρτητου Υδραυλικού Καταστροφέα με Τηλεσκοπικό Βραχίονα για εκτός 

δρόμου με ηλεκτρικό Joystick.  Ο Γεωργικός Ελκυστήρας θα πρέπει να συνεργάζεται με ασφάλεια με τον 

Ανεξάρτητο Υδραυλικό Καταστροφέα. 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με την  αριθμ. οικ. 11338/Γ4/2366 «Εγκρίσεις 

τύπου και κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων», ΦΕΚ 1156/Β/15 Ιουνίου 2009. 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 16700000-2  & 16310000-1. 

 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
(μελέτη υπ’ αριθμ. 12/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας), 
της παρούσας διακήρυξης. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας    από  οικονομική     άποψη  προσφοράς,  βάσει 
Τιμής. 

Άρθρο  3ο 
Τεύχη     διαγωνισμού  -  Συμβατικά  στοιχεία 
 

            Τα τεύχη του διαγωνισμού κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:  

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
H Μελέτη 12/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Δήμου Ζίτσας, με τα κάτωθι: 
α) Τεχνική έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές. 
β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης. 
γ) Ο Προϋπολογισμός της μελέτης. 
δ) Η Τεχνική Περιγραφή.  
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς.  
Η προσφορά του μειοδότη. 

Τα από το διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά. 

 
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι :  

 Η Σύμβαση. 

 Η Διακήρυξη. 
 Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

 Προϋπολογισμός της μελέτης.  

 Τεχνική περιγραφή. 

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 
 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 
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τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

 Η υπ’ αρ. 12/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Δήμου 

Ζίτσας, με την οποία  καθοριστήκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η συγγραφή υποχρεώσεων για τα υπό 
προμήθεια είδη. 

 

Άρθρο  4ο 
Δικαιούμενοι  συμμετοχής  στο   διαγωνισμό    -    Προϋποθέσεις  συμμετοχής 
 
 

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 

4.1.1 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει  
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης Δημοσίων 
συμβάσεων. (άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 4412/16). 
4.1.2   Ενώσεις   προσφερόντων,   που   υποβάλλουν   κοινή   προσφορά,   εφόσον   δραστηριοποιούνται 

επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
4.1.3    Συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείμενο της παρούσης. 
4.1.4 Κοινοπραξίες  προσφερόντων,  εφόσον  δραστηριοποιούνται  επαγγελµατικά  στο  αντικείμενο  της 
παρούσης. 

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν   προσφορά.   Η   επιλεγείσα   ένωση   ή   κοινοπραξία   υποχρεούται   να   πράξει   τούτο   εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

 
Σε  περίπτωση,  μετασχηματισμού  επιχειρήσεων  κατά  τη  διάρκεια  διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού,  η  νέα 
επιχείρηση  που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει   στην   Υπηρεσία   την   επελθούσα   μεταβολή   και   να   προσκομίσει   τα   απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό. 

 
Κανείς υποψήφιος δεν επιτρέπεται να μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε περισσότερες από μία προσφορές. 
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση σε παραπάνω από μία 
προσφορές αποκλείονται από το Διαγωνισμό. 
 
 
4.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να 
διαθέτουν   προηγμένη   ψηφιακή   υπογραφή  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  Σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 
 
Η  ψηφιακή  υπογραφή  χορηγείται  από  πιστοποιημένη  προς  τούτο  αρχή  και  πρέπει  να  είναι  σκληρής 
αποθήκευσης, δηλαδή να δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (USB token). 
Ο κατάλογος των αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

Http:/www.eett.gr.openoms/openoms/EETT/Electronic.Communications/DigitalSignatureSupervisedList.html.  

Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του συστήματος ταυτοποιούνται ως εξής : 
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 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω 
Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
 Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας  ΦΑΠ  (VAT  Identification  Number)  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
 Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
ΓΓΕ 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  όπως  αυτά 
προσδιορίζονται  στο   Παράρτημα  XI  -  ΜΗΤΡΩΑ  του  Ν.  4412/2016,  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 ή 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής. 

 
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  5ο 
Αποκλεισμός υποψηφίων 
 
5.1 Η αναθέτουσα  αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/16 ή 
είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (άρθρο 73 Ν.4412/2016) : 

 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α' 48), 

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές  
Ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του Συμβουλίου   της   
26ης   Οκτωβρίου   2005,   σχετικά   με   την   πρόληψη   της   χρησιμοποίησης   του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της  
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 
3691/2008 (Α' 166), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς  και για την 
αντικατάσταση της απόφασης- πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

 
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: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
 

5.2 Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

 
 
5.2.1 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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 όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν  
αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν 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. 

 
5.2.2.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

 
(β) εάν 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. Η 
αναθέτουσα αρχή  μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,     
 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 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 του οικονομικού φορέα 
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 έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο   
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πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή 
προηγούμενης    σύμβασης   παραχώρησης   που   είχε   ως   αποτέλεσμα   την   πρόωρη   καταγγελία   της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

 
(ζ)  εάν  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 23 της παρούσας, 

 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να  αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη  
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται  να  
επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την  επιλογή  ή  την ανάθεση, 

 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

 
5.2.3.  Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

 
5.2.4. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 5.1 και 5.2   μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε  επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση).  Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε  
συνάρτηση  με  τη   σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα  κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω  δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
 
5.2.5  Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν.4412/2016. 
 
5.2.6 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν.  4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των 
παραγράφων 5.1 έως 5.2 ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει 
λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά 
αποκλείεται από το διαγωνισμό. 
 

5.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  της  προμήθειας. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ)  ή  σε  τρίτες   χώρες  που  προσχωρήσει  στη  ΣΔΣ,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην 
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προηγούμενη περίπτωση και  έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών   ανάθεσης   δημοσίων  συμβάσεων,   απαιτείται   να   είναι   εγγεγραμμένοι   σε   αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

 
Άρθρο  6ο 
Τρόπος  λήψης  των  εγγράφων  του  διαγωνισμού  και  πληροφοριών ή     διευκρινίσεων  επίορκων 

διακήρυξης 
 
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, των διατάξεων για  
το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 1317Β/23.04.2012) και αυτών  της περίπτωσης 
β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική 
μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας, στον δικτυακό τόπο:  www.zitsa.gov.gr 

 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν ακόμα  να ενημερώνονται  για τον παρόντα διαγωνισμό  στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ελευθερίας & Ευκλείδη  ΕΛΕΟΥΣΑ, 45 445 Ιωάννινα, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26533 
60007, ΦΑΞ: 2651062794, E-mail: zitsa@zitsa.gov.gr, από τους υπαλλήλους του Δήμου, υπεύθυνη: Αικατερίνη 
Καραμούτσιου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της Διακήρυξης. 

 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων επί των εγγράφων του 
Διαγωνισμού  (Διακήρυξη και Μελέτες), υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
Εφόσον  έχουν  ζητηθεί  εγκαίρως,  οι  αναθέτουσες  αρχές  παρέχουν  σε  όλους  τους  προσφέροντες,  που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές 
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 

 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας 
είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. 

 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών : 
α.  Υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς  (στους  οποίους  έχουν 
χορηγηθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ύστερα από αίτησή τους), ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό 
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
β. Συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
γ. Δεν εξετάζονται αν υποβληθούν εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή υποβληθούν με άλλο τρόπο ή το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή, επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και 
αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο μέχρι τέσσερις (4) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία, υποβολής των προσφορών μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε μορφή αρχείου . pdf και φέρει 
ψηφιακή υπογραφή. 
 
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού  (Διακήρυξη και 
Μελέτες), καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων 
σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε 
ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
OL  διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις 
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
 
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί Έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες. 
 
Άρθρο  7ο 
Προσφορές 
 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη (είδη ανά α/α) του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Για την 

προμήθεια “Μηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου” του Δήμου 

Ζίτσας, με δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης :  

α). η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). 

2. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. 

3. Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δε γίνονται δεκτοί. 
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
5. Σε   περίπτωση   συνυποβολής   με   την   προσφορά   στοιχείων   και   πληροφοριών   εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να 
σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. Στην 
αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Εφόσον 
ένας  οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού  
απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 
Δεν 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  αξιολόγησή 
της. 
 
6. Οι προσφορές (στην έντυπη μορφή τους και όπως αποτυπώνονται στο αρχείο . pdf) δεν πρέπει να 
έχουν  ξύσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις  κ.λπ.  Εάν  υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν  υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 
7. Ο  προσφέρων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της 
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία 
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε  
διευκρίνιση,  τροποποίηση  ή  απόκρουση  όρου  της  διακήρυξης  ή  της  προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται 
από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα 
από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 
8. Η υποβολή  μόνο  μίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της  διαδικασίας  του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 
9. Καθώς  κριτήριο ανάθεσης  είναι  η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη προσφορά μόνο 
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βάσει  τιμής,  ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  με  την  ίδια  ακριβώς  τιμή.  Στην  περίπτωση  αυτή  η 
αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 

 
Άρθρο  8ο 
Γλώσσα  σύνταξης  προσφορών 
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 
γλώσσες,   συνολικά  ή  μερικά.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ  των  τμημάτων  των  εγγράφων  της 
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση (παρ. 3 αρ. 53 Ν. 
4412/16). 
 
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική  γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 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(Α'188). 

 
Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών όπως  ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - 
εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, αγγλική  χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική (παρ. 4 αρ.92 του Ν. 4412/16). 

 
Διευκρινίζεται  ότι  ως  επίσημες  μεταφράσεις  δεν  χαρακτηρίζονται  μόνο  οι  μεταφράσεις  που  έχουν 
επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από 
εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 

 
Άρθρο  9ο 
Χρονική  ισχύς   προσφορών  (Ν. 4412/16  άρθρο  97  )  -    Τιμές  προσφορών 
 
Α. Η χρονική ισχύς των προσφορών ορίστηκε σε έξι  μήνες, από    την  επομένη    της    καταληκτικής  ημερομηνίας 
υποβολής   προσφορών. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, (άρθρο 97 παρ 1 του Ν.4412/16). 
 
Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 72, 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. 

 
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές 
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και  
δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τους  έξι (6)  μήνες  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  της  διαδικασίας 
ανάθεσης. 
 
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 
με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 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 97 παρ 1 του Ν.4412/16). 

 
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η 
διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή 
ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που 
αφορούν τον  διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την 
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παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 
Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, 
εφόσον  αυτή  είναι  σε  ισχύ. Σε  περίπτωση  που  η  προσφορά  ή  μέρος  της  αποσυρθεί,  ο  προσφέρων 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
 κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
 
Β. Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή 
εισαγόμενα). 

 
Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής : 
α. Η τιμή του προσφερόμενου είδους απαλλαγμένη από το Φ.Π.Α. 
β. Ο Φ.Π.Α., με τον οποίο επιβαρύνεται η προσφορά, θα βαρύνει το Δήμο. γ. Η συνολική προσφερόμενη τιμή. 

 
Εφόσον η προσφορά δεν συμμορφώνεται με τους παραπάνω κατά περίπτωση επιμερισμούς τιμήματος και δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  παράδοση  του  υλικού  ή  της  παρεχόμενης 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προ βλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής περιόδου. 
Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εάν 
ζητηθεί  παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά τη 
γνωστοποίηση της  συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να 
τροποποιήσουν τους αρχικούς. 
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 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 
του  παραρτήματος ,      σε  μορφή  pdf. 

 
Άρθρο     10ο 
10.1   Χρόνος   και  τρόπος  υποβολής  προσφορών  (Ν. 4412/16  άρθρο  92) 
 
10.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.   
ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα  οριζόμενα  
της 1ης  παραγράφου του 11ου άρθρου της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013. (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

10.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη 
δημοσιοποίηση  του  διαγωνισμού  στην ιστοσελίδα  του  ΕΣΗΔΗΣ,  θα  έχουν όμως τη δυνατότητα να  την 
υποβάλλουν μόνο κατά τη διάρκεια της οριζόμενης προθεσμίας που τίθεται από τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 

 
10.3 Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά 
μετά την υποβολή της. 
 
 
10.2 Περιεχόμενο προσφορών 
 

Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής : 
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και  
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
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Όπου ως (υπο)φάκελος* νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής 
διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 
 
 
10.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

Α) Στον (υπο)φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  περιλαμβάνονται,  επί ποινή 
απορρίψεως, τα κατά περίπτωση  απαιτούμενα  δικαιολογητικά σύμφωνα  με τις διατάξεις  της κείμενης 
νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 

 
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ), 
 
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 14 της παρούσας 
διακήρυξης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 
γ)    Τα   λοιπά  απαιτούμενα    δικαιολογητικά  που  προσδιορίζονται  στην  μελέτη 

 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή  αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης σε 
αρχείο .pdf σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 και στο 93 του Ν. 4412/16. 

 
Οι υπεύθυνες  δηλώσεις,  τα  στοιχεία  και  τα  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  προσφέροντος  στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου . pdf και προσκομίζονται 
κατά  περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή,  με ποινή 
αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, πλην των ΦΕΚ. 

 
Τα   δικαιολογητικά   προσκομίζονται   στο   πρωτόκολλο   της   υπηρεσίας   που   διενεργεί   το   διαγωνισμό 
(προκειμένου να παραδοθούν στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού) με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. 
Οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τους  έχοντες  την 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Επισημαίνεται  ότι  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  ή  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου  “Δικαιολογητικά 

συμμετοχής - Τεχνική προσφορά” που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτείται 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. Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία 
θεωρούνται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που εκδίδονται από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. 

OΙ  υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν  ημερομηνία ταυτόσημη με 
αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα  (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. Ε. 
Π.). 

 
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών  
του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
Β) Τεχνική προσφορά 

 
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. 
Στη  συνέχεια,  το  Σύστημα  παράγει  σχετικό ηλεκτρονικό  αρχείο  σε  μορφή .pdf,  το οποίο  υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
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Σε  περίπτωση  διάστασης  των  στοιχείων  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του 
Συστήματος και του υπογεγραμμένου ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 
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 τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του  
Συστήματος,  ο  οικονομικός  φορέας  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά αρχεία. 

 
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των 
πιστοποιητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων και των λοιπών διασφαλίσεων που περιλαμβάνονται στα τεύχη 
της σχετικής μελέτης του Δήμου Ζίτσας, η οποία συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη. 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή  αποκλεισμού,  τα  δικαιολογητικά  της  τεχνικής  προσφοράς  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  13  της 
διακήρυξης  σε  αρχείο  .pdf,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Ν.  4155/2013  και  στο  άρθρο  11  της  Υ.Α. 
Π1/2390/2013  
 

Γ) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό. 

 
α)  Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  στον  (υπό)  φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. 
Στη 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. 
Πέρα από την υποβολή του  αρχείου της οικονομικής προσφοράς της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του 
συστήματος  που  παράγει  το  σύστημα,   πρέπει  απαραίτητα  να  υποβληθεί  και  οικονομική  προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στη παρούσα διακήρυξη υπόδειγμα οικονομικής 
προσφοράς που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία της προσφοράς. 
Σε  περίπτωση  διαφοροποίησης  των  2  παραπάνω  οικονομικών  προσφορών,  υπερισχύει  η  ψηφιακά 
υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά που υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της διακήρυξης και όχι 
αυτή που παράγει αυτόματα το σύστημα. 
 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει στην ηλεκτρονική οικονομική του προσφορά, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς) σε μορφή .pdf. 

 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. Το σύνολο 
στην  προσφορά  του  προμηθευτή  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  (επί  ποινή  απόρριψης)  το  σύνολο  που 
αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 
β)   Σε   περίπτωση   μη   υποβολής   ή   κατά   παρέκκλιση   των   απαιτήσεων   της   διακήρυξης,   υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ 
παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 
Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς 

(λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική  Προσφορά»), η εκ παραδρομής  υποβολή  δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής 
προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η προσφερόμενη τιμή δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ και πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική 
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προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα      διακήρυξη. 
 
γ) Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για 
παράδοση των ειδών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στην διακήρυξη. 

 
δ) Η Οικονομική Προσφορά, υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. 
 
ε) Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται ως 
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα 
αρχή. 

 
10.4 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 

 
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την 
παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 1ου άρθρου του 
Ν. 4250/2014. 
 
Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, που έχουν  προηγουμένως 
μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο  ή  αρμόδια  
δημόσια  αρχή   (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014). 
 
Υποβαλλόμενα  με  την  προσφορά  ηλεκτρονικά  αρχεία  .pdf  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  και 
εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα 
απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του 1 ου   άρθρου του Ν.  
4250/2014  (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14)..  Επισημαίνεται  ότι  σε  υποβληθέντα  τέτοια  στοιχεία  διενεργείται 
υποχρεωτικά από την  αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να 
εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή 
φορέων  που  εξέδωσαν  τα  πρωτότυπα.   Διαπίστωση  ότι  υποβλήθηκαν  αλλοιωμένα  στοιχεία  επιφέρει 
κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων 
διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 

 
Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  για  την  κατάθεση  των  προσφορών 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

 
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 6ο 

άρθρο της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος       Ηλεκτρονικών        Δημοσίων         Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις 
οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

 
Απαιτούμενα  από  την  παρούσα  διακήρυξη  για  προσκόμιση  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία,  τα  οποία 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα 
κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή 

ΑΔΑ: 71Γ4ΩΡΓ-Μ71

17PROC006078832 2017-04-19



 

 

 

  

απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν  
ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών , η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να καλεί  εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της 
προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) 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. 

 
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά   σφάλματα   που   επιδέχονται   διόρθωση   ή   συμπλήρωση,   ιδίως   δε   παράλειψη   μονογραφών, 
διακεκομμένη  αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων  συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφορά από την 
ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους,  
ελλείψεις  ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 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 διευκρίνιση 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 παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, 
αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 
προσφοράς. 
 
Άρθρο  11ο 
Αποδεικτικό     υποβολής 
 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

 
Άρθρο      12ο 
Προσκόμιση      δικαιολογητικών  του    Διαγωνισμού 
 
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του (υπο) φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- 
ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  που  απαιτείται   σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  αναφερόμενα  στο   Άρθρο 13  να 
προσκομισθούν στην  Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, με 
ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης θα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που 
διενεργεί τον διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 
και στοιχεία. 

 
Τα κατά  περίπτωση  προσκομιζόμενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  όπως  περιγράφονται ανωτέρω,  θα 
υποβληθούν  στον  ΔΗΜΟ  μέσα  σε  καλά  σφραγισμένο  ενιαίο  κυρίως  φάκελο,  όπου  έξω  απ'  αυτόν  θα 
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ που διενεργεί την προμήθεια. 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα  στοιχεία  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ήτοι  την  επωνυμία,  την  διεύθυνση,  τον  αριθμό 
τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και την 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 τους. 
Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Ο Δήμος ΖΙΤΣΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ..................../.............(αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η απόφαση έγκρισης των Τευχών 

Δημοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισμα αναφοράς της διακήρυξης) 
   Για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια:   ………. 
   Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:………… 
Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 
   επωνυμία, 
   διεύθυνση, 
   αριθμός τηλεφώνου, 
αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 
 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ 
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 
 

Άρθρο  13ο 
Δικαιολογητικά   συμμετοχής   -  Τεχνική  προσφορά -             Οικονομική  προσφορά 
 
13.1  Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  Προκαταρκτική  απόδειξη  κατά  την  υποβολή  προσφορών  (Ν. 
4412/16, άρθρα 73,74,75) στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών στο Σύστημα. 

 
Οι  δικαιούμενοι  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  υποβάλλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους, 
εγκαίρως  και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, και τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου. pdf 
σύμφωνα με το Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α'/29-5-2013 και το 11 ο   άρθρο της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 
677 Β'/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

 
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με την απόφ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β') για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΣΤ. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ), 

 
όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει: 

 
Α) Ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
β) δωροδοκία,  
γ) απάτη, 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  
ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
στ)   ότι  δεν  έχει   υποπέσει   σε  σοβαρό   παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του 
δραστηριότητας, όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16. 
Η υποχρέωση αυτού του εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Β)  Όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα 
μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 
Ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
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ασφάλισης. Αν ο οικονομικός Φορέας είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Γ)   Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό  
αναγκαστική  διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Δ)  Ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης  
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 
Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 
Ε) Ότι άλλο αναφέρεται και ζητείται στην προαναφερθείσα ΤΕΥΔ και έχει σχέση με την συγκεκριμένη 
προμήθεια. 

 
2) Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. 
Η «Εγγύηση συμμετοχής», 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, 
στην παρούσα ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών  (1.612,90 €) για 
το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, η οποία θα έχει συνταχθεί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με το υπόδειγμα του σχετικού Παραρτήματος της Διακήρυξης. 

 
3) Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει, εκτός από τυχόν τεχνικά φυλλάδια των διαγωνιζομένων : 

 
Α) Μια ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της προσφέρουσας που θα 
αναφέρει : 

 ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της ιακήρυξης, 

 ότι αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων αγαθών, όπως αυτές αναφέρονται 
στις παραπάνω μελέτες των υπηρεσιών του Δήμου. 

 ότι  όλα  τα είδη  θα  συνοδεύονται  με  όλα τα  απαραίτητα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  
που  θα αποδεικνύουν  την  προέλευση,  τα  κατασκευαστικά  πρότυπα  (Ελληνικά  &  
Ευρωπαϊκά),  το  σήμα ποιότητας & ότι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα & την ποιότητα 
κατασκευής 

 ότι η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, παράδοση και τοποθέτηση των ειδών στο 

χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

 

 
Β) Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερομένων υλικών, σύμφωνα με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά- 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, που αναγράφονται στη Μελέτη 12/2017. 
 Επίσης ο προμηθευτής θα προσκομίσει φυλλάδια (Prospectus) και αναλυτική τεχνική περιγραφή για το 
σύνολο των ειδών. 

 
Γ) Υποβολή των απαιτουμένων προτύπων ποιότητας και κανονισμών και των πιστοποιητικών, τα οποία 
ζητούνται στα τεχνικά χαρακτηριστικά-προδιαγραφές της σχετικής Μελέτης . 

 
Δ) H παραγωγός εταιρία των προσφερόμενων ειδών με α/α 1 (Ελκυστήρας 100  ΗΡ)  και 2 (Καταστροφέας 
κλαδοκόπος)  του  προϋπολογισμού  της  μελέτης θα      πρέπει  να  διαθέτει: 

 
Πιστοποιημένο  Σύστημα  Διαχείρισης  Ποιότητας  (ΣΔΠ) ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο ISO 9001:2008 ή 

αντίστοιχο,  του εργοστασίου κατασκευής ή εταιρείας παραγωγής των προσφερομένων ειδών. 

To πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό 

προμήθεια υλικά. 

Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς 
τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και μάλιστα, μέλος της 
αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής 
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OΙ  τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση  προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 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. 

 
Σημείωση: Σε περίπτωση αθέτησης της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης κατά την παράδοση των υλικών, ο 
ανάδοχος θα υποστεί τις νόμιμες συνέπειες. 
Σύμφωνα με την παρ. 4 αρ. 92 Ν. 4412/16 ορίζεται ότι τα τυχόν τεχνικά φυλλάδια, τα πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας και η δήλωση συμμόρφωσης θα μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς 
να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 
13.2   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, δηλαδή την έντυπη μορφή τους πριν αυτές υποβληθούν σε 
μορφή αρχείου .pdf (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους υποψήφιους προμηθευτές). 
• Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι Ο. Ε. ή Ε. Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις 

ενεργεί  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας,  θα  υπογράφει  οπωσδήποτε  κάτω  από  την  εταιρική 

επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

• Οι υπεύθυνες  δηλώσεις  Α.Ε.  και  Ε.  Π.  Ε.  χρειάζεται  να  είναι  υπογεγραμμένες  από  μέλος  του 

Διοικητικού   Συμβουλίου   τους,   το   οποίο   θα   έχει   εκ   του   καταστατικού   δικαίωμα   υπογραφής   και 

εκπροσώπησης,   επομένως   θα   ενεργεί   ως   νόμιμος   εκπρόσωπος   της   εταιρείας   και   θα   υπογράφει 

οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο, 
ονοματεπώνυμα  πατέρα  και  μητέρας,  ημερομηνία  και  τόπο  γέννησης,  αριθμό  δελτίου  ταυτότητας, 
τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες 
δηλώσεις του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 
147) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με την αποφ.158/2016/25-10-2016 (ΦΕΚ3698/16-11-2016 τεύχος Β’). 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ  14ο 
Εγγυήσεις 
 

14.1 Εγγύηση συμμετοχής 
 

α)Βάσει του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 οι Προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν 
Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Οι 

συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα 

της προμήθειας. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι εξάμηνη (6), δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
εντός  ευλόγου  χρονικού  διαστήματος  πριν  τη  λήξη  τους,  τη  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς  και  της 
εγγύησης συμμετοχής. 
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)  Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα  ηλεκτρονικά  σε  μορφή 
αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Δηλαδή: 

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

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

Προσφορές χωρίς  εγγύηση  ή  χωρίς  την  προσήκουσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  εγγύηση  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν. 

 
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. 4412/16, δεν 
προσκομίσει  εγκαίρως  τα προβλεπόμενα  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  ή  δεν  προσέλθει  εγκαίρως  για 
υπογραφή της σύμβασης. 

 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η 
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά : 

α)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  ή  την  έκδοση  απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών και 
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται. 

 
 
14.2 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να 
υποβάλλει  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  pdf,  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης  των  όρων  της 
Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 
Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης ακόμη και για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 
το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά ένα (1) μήνα. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του 4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ 
1β του Ν.4412/16). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του  κυρίου  του  έργου  έναντι  του 
αναδόχου. 
Στην περίπτωση Ένωσης προσώπων οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνουν  
και       τον  όρο ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  μελών  της  Ένωσης. 
 
Σε περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, που 
αναγράφονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και του υποδείγματος του Παραρτήματος, θα απορρίπτεται ως 
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απαράδεκτη. 
 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 
Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η 
παραπάνω   σταδιακή   αποδέσμευση   γίνεται   μετά   την   αντιμετώπιση,   κατά   τα   προβλεπόμενα,   των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει 
συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την  εφαρμογή  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της 
αναθέτουσας αρχής  ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 
αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). 

 
Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  όπως  κι  η  εγγύηση  συμμετοχής  εκδίδεται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση  σε  αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης  χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως κι η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ)  την  αναθέτουσα  αρχή  προς  την  οποία  απευθύνονται  (ή  τον  κύριο  του  έργου  ή  τον  φορέα 
κατασκευής  στις  περιπτώσεις  Δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 

             δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά  εντός  πέντε  (5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο 
απευθύνεται και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

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

 
Άρθρο  15ο 

Τρόπος  διενέργειας       του       διαγωνισμού   -  Ηλεκτρονική   αποσφράγιση   προσφορών 
 

Τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  στην 
ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στους ειδικούς όρους συμφωνιών της διακήρυξης ήτοι στις 19-04-
2017 και ώρα 10-11 π.μ, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
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Τεχνική  Προσφορά»  από  το  αρμόδιο  πιστοποιημένο  στο  σύστημα  συλλογικό  όργανο  διενέργειας  του 
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - ΕΔΔ) ήτοι ή 
τα μέλη  της Επιτροπής  Διενέργειας  του Διαγωνισμού  ή τον υπάλληλο έχοντας κωδικό πρόσβασης  στο 
ΕΣΗΔΗΣ, που θα εισαγάγει τους κωδικούς παρουσία της Επιτροπής Αποσφράγισης, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων Συμβάσεων και διαδικασιών. 

 
Οι  ηλεκτρονικοί  υποφάκελοι  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  υποφακέλων  “Δικαιολογητικά  συμμετοχής  -Τεχνική 
Προσφορά”,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων “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. 

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

 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες/συμμετέχοντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 4 του Ν. 
4412/16. 

 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα που υπέβαλαν, όπως ακριβώς ορίζει το 
άρθρο 102 του Ν. 4412/2016: Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 
παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

 
Άρθρο   16ο 
Αξιολόγηση    προσφορών 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Ειδικότερα : 

Τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  στην 
ημερομηνία  και  ώρα  που  καθορίζεται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  οι 
(υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων  συμβάσεων και  διαδικασιών, 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. 
Η αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης - ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, 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 
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» και  μονογράφει  και  σφραγίζει  το  σύνολο  των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 
Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται  αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
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Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η ΕΔΔ προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές 
σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη της. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 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. 

 
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την 
Αναθέτουσα  Αρχή  μπορούν  να  απευθύνουν  αιτήματα,  ηλεκτρονικά  -  μέσω  της  παρεχόμενης  από  το 
σύστημα   εφαρμογής,  στους  συμμετέχοντες  χρήστες  -  οικονομικούς  φορείς  να  διευκρινίζουν  ή  να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε   διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση  που  υποβάλλεται  από  τους  προσφέροντες  ή 
υποψηφίους,  χωρίς  να  έχει  ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη.  Η  πιο  πάνω 
διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  αφορά  μόνο  τις  ασάφειες,  επουσιώδεις  πλημμέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση ιδίως όσα από αυτά διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 102 του Ν.4412/2016. 

 
Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
ελέγχει  τους  φακέλους  τεχνικής  προσφοράς  αυτών  που  δεν  αποκλείονται  με  βάση  τον  έλεγχο  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της, η Ε.Δ. θα ελέγξει και θα 
αξιολογήσει το  περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους  
όρους  της  διακήρυξης   και  θα  καταχωρήσει,  σε  σχετικό  Πρακτικό  της,  τυχόν  προσφορές  που 
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

 
Κατόπιν, η ΕΔΔ εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των 
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  τεχνικών  προσφορών  των  συμμετεχόντων,  και χαρακτηρίζει ποιες 
προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για 
τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. 

 

 
Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του 
διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται 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 στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

 
Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά - τεχνικά), από την Αναθέτουσα Αρχή κατά το 
ανωτέρω στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών  προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των  οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το 
προηγούμενο στάδιο, με  μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα 
διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

 
Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «Οικονομική 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. 

 
Στη  συνέχεια  η  ΕΔΔ  παραλαμβάνει  από  την  Υπηρεσία  και  αποσφραγίζει.  Η  αρμόδια  ΕΔΔ  σε  δημόσια 
συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
τους,  τον   κυρίως  φάκελο  και  τους  υποφακέλους  με  την  ένδειξη  «Επί  μέρους  Έντυπα  Οικονομικής 
Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο. Τα περιεχόμενα αυτών 
μονογράφονται και  σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αποσφράγισης,   η   Επιτροπή   του   διαγωνισμού   προβαίνει   στην   καταχώρηση   όσων   έχουν   υποβάλει 
οικονομικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 
Ακολουθεί  η  αξιολόγηση  από  την  ΕΔΔ  των  οικονομικών  προσφορών,  κατά  την  οποία  οι  οικονομικές 
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προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με 
βάση το κριτήριο κατακύρωσης. 
Καθώς για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
των μελετών , η Ε.Δ. κατατάσσει τους προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας. 

 
Αν υποβληθεί ένσταση ακολουθείται ανάλογα η προβλεπόμενη στην παράγραφο  άρθρο 32, διαδικασία. 
Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών, 

καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται 
αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 

 
Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του 
διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται 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 στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

 
Άρθρο  17ο 
Ανακήρυξη  προσωρινού  Αναδόχου  -  προσκόμιση      και  άνοιγμα  δικαιολογητικών   κατακύρωσης 

 
17.1  Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας από τον Έχοντα την Οικονομική 
Εξουσία απόφασης για το στάδιο του ανοίγματος και της αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, και μετά την 
άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την, σε περίπτωση υποβολής τους, εξέτασή τους 
από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει  η  
κατακύρωση,   («προσωρινό  ανάδοχο»)  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  τη  σχετική ειδοποίηση 
που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος,  σε  
μορφή  αρχείου.  pdf  και  σε  φάκελο  με  σήμανση  «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης»,  τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στο αρθρο18, της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα 
με το  άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 
Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  κατά  περίπτωση  από  τον  προσφέροντα,  εντός  τριών  (3) 
εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  τους  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή  ακριβές 
αντίγραφο)  (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26 03-14) στην 
Υπηρεσία  που  διενεργεί  το  διαγωνισμό.  Όταν  υπογράφονται  από  τον  προσφέρονται  φέρουν  ψηφιακή 
υπογραφή, τυχόν  απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά  από  τους  έχοντες   υποχρέωση  προς  τούτο  και  δεν  απαιτείται  σχετική  θεώρηση  γνησίου 
υπογραφής. 

 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης ή ελλείψεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών, παρέχεται 
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 
17.2   Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο  πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να 
λάβουν  γνώση  των   δικαιολογητικών  που  υπεβλήθησαν,  δηλαδή  όσων  έχουν  υποβάλει  παραδεκτές 
οικονομικά προσφορές. Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 
17.3 Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική   πρόσβαση   στο   περιεχόμενο   του   φακέλου   των   δικαιολογητικών   κατακύρωσης   που 
αποσφραγίσθηκε. 

 
17.4 Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του 
διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και με   
ξεχωριστή  εισηγητική  έκθεση  γνωμοδοτεί/προτείνει  για  τη  λήψη  οριστικής  απόφασης  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
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17.5 Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής 
απόφασης. 

 
17.6  Εκδίδεται  απόφαση  κατακύρωσης  αποτελεσμάτων διαγωνισμού  η οποία μαζί  με  το πρακτικό της 
σχετικής συνεδρίασης γνωστοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που 
υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 
 

Άρθρο 18ο 
Δικαιολογητικά    Κατακύρωσης 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο16  της παρούσας Διακήρυξης, ο προσφέρων, στον 
οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινός  ανάδοχος»),  ειδοποιείται  εγγράφως  από  την 
Αναθέτουσα  Αρχή,  εντός προθεσμίας  είκοσι (20) ημερών  από την κοινοποίηση  της σχετικής  έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, να υποβάλλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014  (A' 74) όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται πιο κάτω, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 
73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412. 
 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με   
σήμανση  «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης».  Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  από  τον 
προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016 αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται  προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 
 
18.1 Φυσικά πρόσωπα: 
 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την  ημερομηνία 
υποβολή  των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε 
άλλου εγγράφου  που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 3.1 της παρούσας Διακήρυξης: 
 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf. τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές     αποφάσεις. 
 
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, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή όπου, αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά.  
Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  σε  κάθε  περίπτωση,  να  ζητήσει  από  τον  ενδιαφερόμενο  να 
προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, 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, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. σχετικά με: 
 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής), δηλαδή τόσο των ιδίων των εργοδοτών 
όσο και του προσωπικού που ενδεχομένως απασχολούν 
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Διευκρινίζεται  ότι  το  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας: 
Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης. Αφορά όλους 
τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε 

οποιονδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό, και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). 
 

Σε περίπτωση Ατομικών Επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. 
 
Σε περίπτωση αλλοδαπών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες ενημερότητες 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

 
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να 
είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 
Υπεύθυνη δήλωση  του προσωρινού  αναδόχου αναφορικά  με τους οργανισμούς  κοινωνικής ασφάλισης 
(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

 
γ) για την παράγραφο Δ άρθρο 13 και άρθρο 5.2.6 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την  ημερομηνία της διενέργειας του Διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  
που  αφορούν    τις  φορολογικές υποχρεώσεις τους, (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση)   το 
οποίο χρειάζεται να  είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Ειδικότερα  με  τη  φορολογική  ενημερότητα  του  Οικονομικού  φορέα,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αναζητά 
αυτεπάγγελτα  από  το  σύστημα  TAXISNET  δεδομένα  σχετικά  με  την  φορολογική  ενημερότητα  του 
Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. 
Σε  περίπτωση  που  το  σύστημα  παρουσιάζει  κάποιον  Οικονομικό  Φορέα  μη  ενήμερο  φορολογικά  η 
Αναθέτουσα  Αρχή  οφείλει  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  σχετικής 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης  σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει 
εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός 
προθεσμίας, και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. 

 
Όταν  ο  Οικονομικός  φορέας  δεν  διαθέτει  ελληνικό  αριθμό  φορολογικού  μητρώου  (ΑΦΜ)  υποβάλλει 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε 
αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός 
τριών (3)  εργασίμων  ημερών από  την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από 
τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

 
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος  από  αρμόδια  δημόσια  αρχή  που  θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 
ημερομηνία  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  άσκηση  της 
επαγγελματικής δραστηριότητας,  και ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α' (Ν.4412/16) ή να ικανοποιούν  οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα 
αυτό. 

 
Προκειμένου περί αλλοδαπού Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό της 
αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, στα μητρώα του 
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οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές  Οργανώσεις  καθώς  και  το  αντικείμενο  των 
δραστηριοτήτων  που ασκούν , που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι ( 6) μήνες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του 
συμμετέχοντος. Προκειμένου περί Ενώσεως ή Συνεταιρισμού τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε 
μεμονωμένο μέλος τους, καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά 
την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. 

 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα ως άνω είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου αυτά 
δεν καλύπτουν τα αναφερόμενα στα ανωτέρα σημεία 1-3 της παρ.4.3.1, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό θα 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 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. 

 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα  έγγραφα  και  ότι  δε  συντρέχουν  στο  συγκεκριμένο  πρόσωπο  οι  ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις, ενώ θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 
1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου 
και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση  του  στα  Ελληνικά  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  454  του  Κ.Πολ.Δικ  και  του  Κώδικα  περί 
Δικηγόρων. 

 
18.2  Τα νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά: 

1.   Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παρ. 4.2.1 και επιπροσθέτως. 
2.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 

από την  κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ. Α’ 37/1920), όπως εκάστοτε ισχύει, η άλλες 
ανάλογες  καταστήσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα)  και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν  υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής η ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων η υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

3. Επισημαίνεται  ότι  επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών  τα  προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της 
εκκαθάρισης,  εκδίδονται  όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία,  στο 
μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια ' και 7β.12 του Ν. 1892/1990 (A’ 101/1990). 

4.   Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν: 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της  
χώρας   εγκατάστασης  του  νομικού  προσώπου,  α)  για  τους  διαχειριστές,  στις  περιπτώσεις  των 
εταιρειών  περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών  εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και β) για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις αλλοδαπές 
ανώνυμες  εταιρείες  (Α.Ε.),  γ)  και  για  τον  πρόεδρο  και  το  διοικητικό  συμβούλιο  των  ημεδαπών  Α.Ε, 
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο  ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής η δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να  προκύπτει  ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 1 των παρ. 5.1 και 5.2 άρθρου 5 

 
5.   Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων 

των   οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  τόσο  για  όλα  τα  μέλη  τους  όσο  και  για  όλο  το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 
εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των 
Διοικητικών Συμβουλίων τους,  εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την Εταιρεία. 

 
Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας 
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και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές). 

6. Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  εκπροσώπησης  του  προσφέροντος  ή  του  υποψήφιου 
νομικού προσώπου , όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από τα οποία να 
προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν 
το Νομικό Πρόσωπο με την υπογραφή τους:: 

 
6.1 )   Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει : 
1. ΦΕΚ σύστασης. 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού  ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις 
στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014), όπου έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της 
Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού. 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρίας. 
4. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την 
ανάληψη  της  δημοπρατούμενης  προμήθειας  και  ορίζεται  συγκεκριμένο  άτομο  στο  οποίο  παρέχεται  η 
εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το 
διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) 
να  υπογράψει  όλα  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  συμπεριλαμβανομένης  και  της  προσφοράς  και  να  την 
υποβάλλει ηλεκτρονικά. 
Επίσης, να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι της αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με 
τη  σύμβαση,  και  με τα  αρμόδια  για  την  παρακολούθηση  και  τον  έλεγχο  της  σύμβασης  όργανα  της 
αναθέτουσας αρχής. 

 
6.2) Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο, το οποίο οφείλει να υποβάλλει: 
1. Αντίγραφο καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των εταιριών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένες. 

 
6.3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

 
Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση 
του  συμμετέχοντος   και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το 
οποίο  θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  δύο  (2)  μήνες  πριν  από  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού,  ώστε  να 
εξασφαλίζεται ότι  δεν  έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση από το τελευταίο 
καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 

 
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. 

 
Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπροσώπους  τους,  υποβάλλουν  βεβαίωση 
εκπροσώπησης  υπογεγραμμένη  ψηφιακά  από  τον  προμηθευτή,  που  πρόκειται  να  εκπροσωπηθεί  στο 
διαγωνισμό. 

 
Κανένας  δεν  μπορεί  να  εκπροσωπεί,  στην  ίδια  δημοπρασία,  περισσότερες  από  μία  εταιρίες,  ούτε να 
συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή 
ένωση  προμηθευτών.  Στην  περίπτωση  αυτή  αποκλείονται  όλες  οι  προσφορές,  εκτός  αν  αποσύρει  ο 
ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. 
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Επίσης,  δεν  μπορεί  να  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό  για  λογαριασμό  του,  υπάλληλος  εταιρίας  που 
συμμετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής. 

 
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα 
εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα 
ισχύοντα στην χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα , τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη 
δήλωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 
(Α' 147) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με την απόφ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β') η 
οποία θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει . 

 
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα πρέπει να υποβάλλουν όλα 
τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

 
Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά, 
όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. 

 
Επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε 
μέλος της. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε 
περίπτωση  κατακύρωσης του Έργου σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι 
μπορούν να εκπληρωθούν από  τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο 
σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών 
όρων  από τα εναπομείναντα  μέλη εξετάζεται  από  την Αναθέτουσα  Αρχή,  η  οποία και θα  αποφασίσει 
σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν 
τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν  αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του 
μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O  αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
18.3  Οι συνεταιρισμοί αλλοδαποί ή ημεδαποί 
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 4.2.1 
2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 
18.4 Οι Ενώσεις /Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση / 
κοινοπραξία. 
2. Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην 

Ένωση - Σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Με το ίδιο έγγραφο θα 
δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης - Σύμπραξης θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της  Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. ορίζεται ο 
εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας και ο αναπληρωτής του και αναφέρεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής , το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης σε αυτή. 
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 
Εάν  η  παραπάνω  ανικανότητα  προκύψει  κατά  το  χρόνο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  τα  υπόλοιπα  μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
Τα  υπόλοιπα  μέλη  της  Ένωσης  και  στις  δύο  περιπτώσεις  μπορούν  να  προτείνουν  αντικατάσταση.  Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. 
Η Ένωση ή η Κοινοπραξία προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση ή την Κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

 
Άρθρο   19ο 
Άλλα  δικαιολογητικά 

 
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, (μετά την κατακύρωση και πριν την υπογραφή του σχετικού 
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αποδεικτικού ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά): 

 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’75), του οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται: 

α)  Ότι  έχει  λάβει  γνώση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  παρούσης  προμήθειας,  συμφωνεί  με 
αυτούς και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
β)  Ο  χρόνος  ισχύος  της  προσφοράς  (ο  οποίος  δεν  είναι  δυνατόν  να  είναι  μικρότερος  από  τον 
ζητούμενο). 
γ) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιμων προς χρήση σε χώρους που θα υποδείξει ο 
Δήμος  κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας. (ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερος από 
τον ζητούμενο). 
δ) Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα 

πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς τους χρόνους που 
αναλαμβάνει να τα πραγματοποιήσει. 

 
2. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που 
συμμορφώνονται με  τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν.  4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 
Άρθρο 20ο 
Λόγοι  απόρριψης  προσφορών 
 
H  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στο άρθρο : 
Άρθρο 9ο Χρονική ισχύς προσφορών - Τιμές προσφορών, Άρθρο 10ο  Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 
Άρθρο 12ο Προσκόμιση δικαιολογητικών του Διαγωνισμού. 
Άρθρο 13ο Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά - Οικονομική προσφορά 
Άρθρο 14ο Εγγυήσεις.   
Άρθρο 16ο Αξιολόγηση προσφορών 
Άρθρο 17ο  Ανακήρυξη προσωρινού Αναδόχου - προσκόμιση και άνοιγμα δικαιολογητικών κατακύρωσης 
Άρθρο 18ο Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
Άρθρο 19ο Άλλα δικαιολογητικά 
Άρθρο 21ο   Στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης 
Άρθρο 26ο Σύμβαση 

 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή   
διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο15ο    της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με   το άρθρο15 ο     της  

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 5.1, 5.2 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
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η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 
Άρθρο     21ο 
Στοιχεία  για  τη διαδικασία αξιολόγησης  δικαιολογητικών  κατακύρωσης 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη  απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 
Σχετικά  με  τη  διαδικασία   αξιολόγησης   δικαιολογητικών   κατακύρωσης   σημειώνονται   τα  εξής: 
1. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα  με το άρθρο 79 του Ν.4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 , εφόσον είχε 
προσκομισθεί  και η κατακύρωση  γίνεται  στον προσφέροντα που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 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. (άρθρο 103 παρ. 3 του Ν.4412/16). 

 
2. 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, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
Ν.4412/16  εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν  οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 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.  (άρθρο  103  παρ.  4  του 
Ν.4412/16). 

 
3. 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.4412/16 ή η πλήρωση μιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα  
75,76 και  77 του  Ν.4412/16, ο προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος και, με  την επιφύλαξη  του  
άρθρου  104  του   Ν.4412/16  ,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση συμμετοχής του, είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 104 του Ν.4412/16,  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε   την  αμέσως   
επόμενη   πλέον   συμφέρουσα  από   οικονομική   άποψη   προσφορά   βάσει   των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της  σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
4. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/16 η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 5 
του Ν.4412/16). 

 
Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των παραπάνω δικαιολογητικών το 
οποίο υποβάλλεται  αρμοδίως  στην  Οικονομική  Επιτροπή  για  τη λήψη  και  έκδοση  της  προβλεπόμενης 

απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2, 3 ή 4 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 
 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  εκδίδει  κατά  τα  προβλεπόμενα  την  απόφαση  για  το  υπόψη  στάδιο  του 
διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται 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 στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

ΑΔΑ: 71Γ4ΩΡΓ-Μ71

17PROC006078832 2017-04-19



 

 

 

  

Η  δε  σχετική  απόφαση  υποβάλλεται  στον  Γενικό  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  Δ. 
Μακεδονίας για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να 
ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και 
ο μειοδότης 

 
Άρθρο   22ο 
Ανακοίνωση    Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού  -    Έννομα     αποτελέσματα    απόφασης  κατακύρωσης. 
 
Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης από την Αναθέτουσα αρχή, αυτή κοινοποιείται μαζί με 
αντίγραφο  όλων  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε 
προσφέροντα  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  μέσω  της  πλατφόρμας  τους  ΕΣΗΔΗΣ.  και  με  κάθε 
πρόσφορο  τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (άρθρο 105 
παρ.2 Ν.4412/16). 
 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α)  άπρακτη  πάροδος  των  προθεσμιών  άσκησης  των  προβλεπόμενων  στις  κείμενες  διατάξεις 
βοηθημάτων  και  μέσων  στο  στάδιο  της  προδικαστικής  και  δικαστικής  προστασίας  και  από  τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του 
ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση 
 
Άρθρο         23ο 
ΚΡΙΣΗ       ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Σχετικά με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών με αιτιολογημένη γνωμοδότηση, μπορεί να προτείνει: 
I. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
εκατό που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της   
υπό προμήθεια ποσότητας για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω  
περιλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  στην  περίπτωση  της  μεγαλύτερης  ποσότητας  και  50%  στην  περίπτωση 
μικρότερης ποσότητας. Για  κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 50%, απαιτείται προηγούμενη 
αποδοχή από τον Προμηθευτή, (άρθρο 104 παρ.1 του Ν.4412/16). 
II. Ματαίωση  είτε  της  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  είτε  της  διαδικασίας  ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ.1-2 του άρθρου 106 του Ν.4412/16 και 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου. 
III. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις, ακύρωση μερικώς της διαδικασίας ή 
ανάλογη  αναμόρφωσή της ή επανάληψη από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη 
(παρ.3 άρθρου 106 του Ν.4412/2016) 
IV. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας 

σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, 
στην  τελευταία  αυτή  περίπτωση,  πληρούνται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  των  άρθρων  αυτών  (παρ.5 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016). 
 

Ειδικότερα, ο Δήμος Ζίτσας  διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που ο εν λόγω διαγωνισμός αποβεί άγονος στο  
σύνολό του ή εν μέρει να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς  δημοσίευση σχετικής 
προκήρυξης (άρθρο 26 παρ.6  και άρθρ. 32 παρ. 2α Ν. 4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία. 
   είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής 
   είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, 
   εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι 
διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της. 
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Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να  
τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως 
προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει 

υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα 
κριτήρια  ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77. 
(άρθρο 32 παρ.2α Ν.4412/2016). 

 
Διαδικασία  μέσω  διαπραγμάτευσης  ή  με  απευθείας  ανάθεση  απαιτείται  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμόδιου για την 
αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της 
προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία. 

 
   Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ 2, περ γ (δδ) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α-15/9/2011) οι αποφάσεις των  

αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των 
δημόσιων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, εφόσον οι συμβάσεις αυτές  
εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής άνω των ορίων. 
   Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε εργασίμων (15) ημερών από την 

περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην ΕΑΑΔΗΣΥ, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία 
θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της 
αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της 
Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύμβασης, η Αρχή 
δύναται με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως 
άνω προθεσμία για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 
Άρθρο      24ο 
Ολοκλήρωση    διαγωνισμού   Υπογραφή   συμφωνητικού  (σύμβασης) - αναστολή  προθεσμιών 
 
Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  αναθέτουσα  αρχή 
αποστέλλει ειδική έγγραφη πρόσκληση στον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
εντός   είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  αυτής,  υποβάλλοντας  αρχικώς  ηλεκτρονικά,  μέσω 
μηνύματος δια  της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου  pdf, και στη συνέχεια εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε  έντυπη μορφή (πρωτότυπο),την προβλεπόμενη από την παρούσα διακήρυξη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 
Εάν η  κατακύρωση  ή  η  ανάθεση  γίνεται  σε αλλοδαπό προσφέροντα η ανακοίνωση  απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία 
στον αλλοδαπό προσφέροντα. Στην περίπτωση που η πληρωµή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η  
εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  µπορεί  να  κατατεθεί  στον  ανταποκριτή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  στο 
εξωτερικό,  η  δε  εγγύηση  συµµετοχής  παραµένει  σε  ισχύ  και  αποδεσµεύεται  µετά  την  κατάθεση  και 
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική  πρόκληση,  ή  προσέλθει  χωρίς  να  υποβάλλει  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  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. 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. 

 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, ο 
φορέας  της  προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά 
προμηθευτή  του   ΠΙΝΑΚΑ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  που  θα  αναδείξει  ο  διαγωνισμός,  ή  στον  μεθεπόμενο  αν  δεν 
αποδεχθεί ο επόμενος. 
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Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 
συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από Την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τις 
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

 
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  οικονομικός  φορέας  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν  θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του 
Προσαρτήματος Α'. Η  τήρηση  των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/16). 

 
Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 
διότι 
α) η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, 
β) η άσκηση αυτής, καθώς και 
γ) 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. 
 
Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής του συμφωνητικού αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί 

περαιτέρω  η σύναψη του, κατόπιν έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία 
διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα. 

 
Τα στοιχεία αυτά περί προθεσμιών που κωλύουν τη σύναψη σύμβασης, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται 
στην απόφαση κατακύρωσης που εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 
 

Άρθρο    25ο 
Κατακύρωση  -   σύναψη   σύμβασης 
 
Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων  και  
μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του 
ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίηση της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  αναθέτουσα  αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το  
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη,  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 106 του Ν. 4412/16. 
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Άρθρο  26ο 
Σύμβαση 
 

26.1  Κατάρτιση - υπογραφή σύμβασης 
 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, 
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη.   Η  Υπηρεσία  συμπληρώνει  στο  κείμενο  της  σύμβασης  τα  στοιχεία  της  προσφοράς  του 
προμηθευτή,  με  την  οποία  συμμετείχε  αυτός  στον  διαγωνισμό  και  η  οποία  έγινε  αποδεκτή  με  την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της 
σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 
συμπλήρωση της προσφοράς του. 

 
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη   και  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης,  εκτός  κατάδηλων  σφαλμάτων  ή  παραδρομών. 
Ενδεικτικό  κείμενο  της  Σύμβασης  επισυνάπτεται  στη Διακήρυξη  (ΜΕΡΟΣ  Γ' -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ).  Κατά  την 
υπογραφή   της   Σύμβασης,   δε   χωρεί   οποιαδήποτε   διαπραγμάτευση,   ούτε   καθ’   οιονδήποτε   τρόπο 
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. 

 
Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης η νομιμότητα της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα 
τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις διατάξεις των άρθρ. 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52). 
Για το  σκοπό του ελέγχου Ο Δήμος Ζίτσας θα υποβάλει στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
το φάκελο του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία καθώς και ανυπόγραφο το σχέδιο της 
σύμβασης. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δεν θα υπογραφεί. 
Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον  
εκπροσωπεί  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  να  ενεργεί  κατ’  εντολή  και  για  λογαριασμό  του 
Αναδόχου  για   όλα  τα  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  τη  Σύμβαση.  Επιπλέον,  πρέπει  να  ορισθεί  και 
αναπληρωτής   του   Εκπροσώπου   με   τις   ίδιες   αρμοδιότητες.   Αλλαγή   προσώπου   ή   διεύθυνσης   του 
Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη 
γραπτή έγκριση αυτής. 

 
Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον 
αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε 
συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

26.2  Εκτέλεση σύμβασης 
 

26.2 1 Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: οι διατάξεις Ι) του Ν.4412/2016, ΙΙ) οι όροι της  
σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι 
οικονομικοί  φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
26.2.2 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της 

συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής ως ασήμαντο. 
• Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής με τα οποία πιστοποιείται η οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των υγρών καυσίμων. 
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις η 

εκπτώσεις. 
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
 
26.3 Παραλαβή - τρόπος παρακολούθησης-υλοποίησης σύμβασης 
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Η παραλαβή και  η παρακολούθηση της υλοποίησης της προμήθειας θα γίνεται από τις επιτροπές της 
παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και με τις διαδικασίες που προβλέπονται 208 του ίδιου 
Νόμου και τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής θα εκδίδονται εντός 5 ημερών από την παραλαβή του κατά 
μήνα εκδιδομένου τιμολογίου. 
Ο  Ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  λαμβάνει  υπόψη  του  τυχόν  παρατηρήσεις  της  Επιτροπής  επί  της 
προμήθειας των καυσίμων. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο 
πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν, μέσα σε εύλογη προθεσμία. 
 
 
26.4 Τροποποίηση σύμβασης - αυξομειώσεις ποσοτήτων 
 
 

1. Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και   ρητές   
ρήτρες  αναθεώρησης  στα  αρχικά  έγγραφα  της  σύμβασης  στις  οποίες  μπορεί  να περιλαμβάνονται  και 
ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις.  Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των 
ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να 
ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική 
φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο 
β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία 
και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: 
αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή 
διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη 
διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και 
ββ)  θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. 
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 
σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν 
μπορεί να  υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- 
πλαίσιο. 
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής των άρθρων 3 έως 221 
του Ν.4412/2016. 
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια 
επιμελή αναθέτουσα αρχή, 
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου Ι 

του Ν. 4412. 
δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την 
αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: 
αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α', 
ββ)   ολικής ή μερικής  διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων 
της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο  
προπτωχευτικών  ή  πτωχευτικών  διαδικασιών,  από  άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις 
τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή 
γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των 
υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 
131, 
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. 
 
2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α ' έως δ' της παρ. 4, οι  
συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η αξία 
της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
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προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. 
Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των 
διαδοχικών τροποποιήσεων. 

 
3. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β ' και γ ' της παρ. 1, 
όταν η  σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή 
αναφοράς. 
4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης κατά την 
έννοια  της  περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία πλαίσιο ουσιωδώς 
διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν 
αρχικώς  ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους 
συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο υπέρ του 
αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο. 
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. 
δ)  όταν  νέος  ανάδοχος  υποκαθιστά  εκείνον  στον  οποίο  είχε  ανατεθεί  αρχικώς  η  σύμβαση  σε 
περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ ' της παραγράφου 1. 

 
5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των 
διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκεια τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις 
παραγράφους 1 και 2. 

 
Οι Φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, την ισχύ της σύμβασης, για τρεις (3) το πολύ μήνες, ή και μέχρι την 
ανακήρυξη νέου  μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, (Πράξη VI τμήματος 24/2003, Πράξη ΣΤ' 
Κλιμακίου 118/2005,  Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69, και 99/2010, Απόφαση νΙ τμήματος 3037/2010 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : 

Α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων στο πλαίσιο των 
προβλεπομένων από την αρχική διακήρυξη - και δεν αφορά σε επαύξηση του οικονομικού της αντικειμένου. 
β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης. 
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της 
 
 
26.5 Σύμβαση 
 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η  
σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την 
προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και  
από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  έγιναν  αποδεκτές.  Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους 
αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

 
Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

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

Τα προς προμήθεια είδη 

Τη συμφωνηθείσα τιμή 

Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών 

Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών 

Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος,  εφόσον  προβλέπεται αναπροσαρμογή 
Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 
 
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει 
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αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο  
ή  όταν  συμφωνήσουν  και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  των  αρμόδιων οργάνων 
αξιολόγησης. 
 
Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 
 
Εάν ο ανάδοχος (-οι) δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν 
προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται YL' αυτόν οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την  
προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία 
συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

 
Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16 ύστερα από γνωμοδότηση της του 
αρμοδίου οργάνου. 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η 
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 
αρμόδιο όργανο. 
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. 
 
Σε εκτέλεση συμβατικού όρου μπορεί η σύμβαση να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την  
υπογραφή νέας σύμβασης, εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των 
ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του 
Δήμου. 

 
Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις και το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων 
ελέγχεται και  βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 

 
Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 

 
Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 
της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 
αναδόχου. 

 
Ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της 
αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης. 

 
Άρθρο    27ο 
Ματαίωση    διαδικασίας 
 
1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του Ν. 4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16. 
2. Ματαίωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  μπορεί  να  λάβει  χώρα  με  ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις : 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον 
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά 
κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 
4412/16, 
στ)  για  άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος  όπως  ιδίως  δημόσιας  υγείας  ή 
Προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να  
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 
και  2,  η  αναθέτουσα  αρχή  ακυρώνει  τη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  για  ολόκληρο  το 
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, 
εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
 
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφασίσει,  παράλληλα  με  τη ματαίωση  της διαδικασίας  σύναψης και  την  επανάληψη οποιασδήποτε 
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των 
άρθρων 29 ή 32 του  ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’ /08-08-2016), εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 
Άρθρο  28ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ  ΛΥΣΗΣ   ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν 
μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α)  η  σύμβαση  έχει  υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  που  θα  απαιτούσε  νέα  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) και, ως εκ τούτου, 
θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου 
της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
Οι  αναθέτουσες   αρχές,   υπό   τις   προϋποθέσεις   που   ορίζουν   οι   κείμενες   διατάξεις,   καταγγέλλουν 
υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της 
παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (A' 115). 

 
Άρθρο  29ο 
Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου 
 
1.  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα  που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, 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. 
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2.  Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
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. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει δικαίωμα να 
επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή" Στον   οικονομικό 
φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με  απόφαση   του  
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

 
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του  
φορέα  που  εκτελεί  τη  σύμβαση,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών,  από  την 
ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  Η εν λόγω απόφαση δεν 
επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

Άρθρο  30ο 
Χρόνος -   τόπος  παράδοσης  υλικών 
 
1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την πρωτοκόλληση και 
ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το Εργοτάξιο του Δήμου Ζίτσας στη Δ.Κ. 
Ελεούσας. 
2. 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 της αναθέτουσας αρχής 
μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου 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. 
3. Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
4. Η απόφαση  παράτασης  εκδίδεται  εντός  ευλόγου  χρονικού  διαστήματος  από  την  υποβολή  του 

σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 
5. 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. 
6. 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. 
 
Άρθρο     31ο 
Κυρώσεις  για    εκπρόθεσμη   παράδοση  προμήθειας 
 
1. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  209  του  Ν.  4412/2016, 

ΑΔΑ: 71Γ4ΩΡΓ-Μ71

17PROC006078832 2017-04-19



 

 

 

  

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών,  χωρίς  ΦΠΑ.  Εάν  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα  επηρεάζουν  τη  χρησιμοποίηση  των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 
3. Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση  παράδοση  ή 

αντικατάσταση  των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου  οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 
5. Ο Ανάδοχος μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των υλικών, 
δύναται να κηρυχθεί από το Δήμο έκπτωτος. 
6. Σε  περίπτωση  ανάγκης  παράτασης  ή  μετάθεσης  του  συμβατικού  χρόνου  εφαρμόζονται  τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16. 
7. Τα παραδοτέα είδη πρέπει να είναι όμοια με τα προσκομισθέντα δείγματα, όπου αυτά υφίστανται. 
8. Η παραλαβή, στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών, ενεργείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής η 
οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο  
ανάδοχος. Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών διαπιστωθεί παρέκκλιση από τις 
συμβατικές  τεχνικές προδιαγραφές, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις και πόσο αυτές επηρεάζουν την καταλληλότητα των προς προμήθεια ειδών. 
 
9. Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα  μπορεί  να  εγκριθεί η 
παραλαβή  των παραδοτέων ειδών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
10. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να 
προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο 
ανάδοχος  δεν  συμμορφωθεί  προς  τις  προτάσεις  της  επιτροπής,  εντός  της  από  της  ίδιας  οριζόμενης 
προθεσμίας, ο  Δήμος  δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
11. Η παραλαβή  της  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής  του 
Δήμου, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή να παραλάβει το 
υλικό με παρατηρήσεις , οπότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 208,213, του Ν.4412/16. 
 
Άρθρο    32ο 
Παραλαβή  -  Απόρριψη   -     Αντικατάσταση  συμβατικών  ειδών. 
 
 

32.1 Παραλαβή υλικών 
 

1. Η  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  τις  επιτροπές  της  παραγράφου  5  του  άρθρου  221  του 
Ν.4412/16. 
2. Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποιοτικός  και  ποσοτικός  έλεγχος  και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική 
εξέταση,  με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), με πρακτική δοκιμασία, με όλους ή με 
όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των υλικών η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
3. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 
της για το ζήτημα, αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την 
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν 
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 
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αποφαινομένου οργάνου,  ύστερα  από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από 
την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του  
αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  το  υλικό  μπορεί  να 
απορριφθεί.   Εάν   το   υλικό   απορρίπτεται   από   την   επιτροπή   παραλαβής,   λόγω   παρεκκλίσεων   που 
διαπιστώθηκαν  κατά  τον  μακροσκοπικό  έλεγχο,  η  επιτροπή  δεν   προβαίνει  στη  λήψη  και  αποστολή 
δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 
 
4. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. Χρόνος παραλαβής υλικών 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 
καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 
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 Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 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 αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 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 τη 
σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 
από τη σύμβαση, σύμφωνα  με  τα οριζόμενα στο άρθρο 71. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
 
32.2 Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να 
εγκρίνεται αντικατάστασή 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. 

 
2. 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. 

 
3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
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Άρθρο  33ο 
Προσφυγές -  ενστάσεις -  Δικαστική  προστασία 
 
Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων ή 
παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης 
κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 361). 

 

Ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) υποβάλλει τις προσφυγές ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την ειδική 
φόρμα  του  Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου . pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή. 
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δε φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του Δήμου προκειμένου να διαβιβαστεί στην Δ/νση Διοικητικού οικονομικού του Δήμου. 
 
Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η 
σφραγίδα του ταχυδρομείου. 
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της προσφυγής είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, 
εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της προσφυγής, όπως αυτή έχει υποβληθεί 
ηλεκτρονικά, και της προσφυγής, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία 
άσκησης της προσφυγής λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.  
 
Μετά την υποβολή των προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής, από  τη  Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που 
συγκροτήθηκε με την 361/2016  απόφαση    οικονομικής  επιτροπής. 
 

Στην προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζονται  ειδικώς οι νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή 
παράλειψης, 

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 
Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.  
 
H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221  του  ν.  4412/2016,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  
ημερών,  μετά  την  άπρακτη  πάροδο  της  οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Οι  οικονομικοί  φορείς  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της  ένστασης  μέσω  της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 
 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η 
Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. 
 

 

Άρθρο  34ο 
Εναλλακτικές  προσφορές  (Ν.4412/16  άρθρο  57) 
 
Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές. 
 

 

Άρθρο  35ο 
Σταθερότητα  τιμών 
 
Η τιμή μονάδος των υλικών προμήθειας  θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και 
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την ολοκλήρωση του διαγωνισμού 

 
Άρθρο  36ο 
Τρόπος   Πληρωμής 
 
Μετά την  παραλαβή  των ειδών και  την  έκδοση  του  τιμολογίου  ο Δήμος  υποχρεούται  να  εξοφλεί  τον 
προμηθευτή εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. Ζ' (Προσαρμογή της  
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές  συναλλαγές)  υποπαράγραφος  Ζ.5  (Συναλλαγές  μεταξύ  των 
επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών - Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α'/9-5-
2013). 

 
Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών, ο ανάδοχος δικαιούται νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το 
οφειλόμενο ποσό εμπρόθεσμα, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση. Η πληρωμή του 
αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

 
Η πληρωμή του συμβατικού  τιμήματος  θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων  παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε  άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Άρθρο  37ο 
Δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  προμηθευτή 
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού 
δ) η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού ή τυχόν επαναλήψεών του (γνωμοδότηση Δ' Τμήματος 
Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α'- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α'), καθώς και κάθε 
άλλη νόμιμη κράτηση. 

 
Άρθρο  38ο 
Επίλυση  διαφορών 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της 
έδρας του Δήμου Ιωαννίνων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 
Άρθρο  39ο 
Διαφορές   διακήρυξη -  νόμων 
 
Όταν η διακήρυξη έχει  ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16.  Συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν.3852/2010 
«Καλλικράτης» και ο Ν. 3463/2006 «Καποδίστριας», καθ' ό μέρος δεν έχει καταργηθεί από το Ν. 3852/2010. 
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  ανωτέρω  διατάξεις,  οι  όροι  της  σύμβασης  και 
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συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Ιωαννίνων. 

 
Άρθρο  40ο 
Κανόνες     δημοσιότητας 
 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ίδια σύμβαση οι οποίοι ματαιώθηκαν   
καθώς επίσης το μέρος των εξόδων που αναλογεί στον προϋπολογισμό και δεν συμβασιοποιήθηκε μετά και από 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, βαρύνουν την αναθέτουσα Αρχή. 

 
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 66,376 του 4412/2016 σε συνδυασμό με τις   
διατάξεις του Ν.3548/0707 και να τοιχοκολληθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του 
Δήμου Ζίτσας. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν δημοσιεύσεις: 

 
Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στην εφαρμογή «Διαύγεια» 
Σε (Δύο) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες , σε (Δύο) ημερήσιες τοπικές, και σε (Μία) εβδομαδιαία τοπική. 

Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Στη διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
Στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ζίτσας στη διεύθυνση : www.zitsa.gov.gr 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΙΑΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (Α) 
 
 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   1  

 
 
 

 
ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: Καραμούτσιου Αικατερίνη 
Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, 
Έδρα: Ελεούσα  
Τ.Κ : 45 445, Ιωάννινα 
Τηλέφωνο: 26533 60000 EΣΩΤ. 207, 26533 60007 
Fax: 26510 62794 
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr 
web site:  www.zitsa.gov.gr 

 

 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ( Σ Χ Ε Δ Ι Ο ) 
 

 
Στην Ελεούσα Ιωαννίνων  σήμερα……………………………2017 ημέρα…………………………….., [συμπληρώνεται η 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης] τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη: 
Αφενός μεν ο Δήμος Ζίτσας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………….. και αφ' ετέρου 

 
Του, ………………………………. νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας) με την 
επωνυμία……………….…..........................και τον διακριτικό τίτλο ………………………………. που εδρεύει στην 

 
 

..................................................., εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»  δυνάμει του από ………..πρακτικού 
συνεδρίασης του Δ.Σ της,  συνομολόγησαν τη σύμβαση αυτή 

 
 

και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται στη συνεχεία, μετά την έγκριση της σύναψης σύμβασης για 
την αναφερόμενη προμήθεια, σύμφωνα με την …....../2017 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  την  
υπ' αρίθμ. ………../ Απόφαση του ………… περί ελέγχου της νομιμότητας της. 

 
Στη συνέχεια ο πρώτος από τους συμβαλλομένους θα ονομάζεται «Αναθέτουσα Αρχή», και ο δεύτερος 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ». 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με τη σύμβαση αυτή ο  Δήμος Ζίτσας αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί 
στην Προμήθεια μηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου.  

Θα είναι κατάλληλα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές περιγραφές, οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της Σύμβασης απαλλαγμένο ελαττωμάτων  

(πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο. ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τη σύμβαση αποτελούν τα παρακάτω τεύχη που υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα 
ενιαίο σύνολο: 
Το συμφωνητικό αυτό. 
Η διακήρυξη της δημοπρασίας 
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 
Η Γενική, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Περιγραφή Ειδών 
Προδιαγραφές Ειδών 
Η σειρά με την οποία αναγράφονται τα ανωτέρω τεύχη καθορίζει και τη σειρά ισχύος των διατάξεών τους σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την Προμήθεια μηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού 

μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου, σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. 
2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση όλων των 
προμηθειών και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την προμήθειά τους. 
3.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα μέσα 
για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας. 
4.  Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της 

σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του 
προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές 
κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη 
και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο 
υπογραφής της παρούσας Σύμβασης, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ. 
5.   Ο  Ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής  νομοθεσίας.  Το 

προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. Όλα τα οχήματα 
που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της προμήθειας πρέπει να είναι ασφαλισμένα. 
6.  Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή, τα  

όργανα αυτής, να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 
7.     Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της 
προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο  παράρτημα της παρούσας σύμβασης ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των………… € Ευρώ 
( ) χωρίς ΦΠΑ και σε…………. ευρώ και…………………. λεπτά (€) με ΦΠΑ (24%). 
2. Το ποσό αυτό δικαιούται να εισπράξει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή και βαρύνεται με όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις. 
3. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 
4. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως αυτές 
απορρέουν από τη διακήρυξη και την προσφορά του. 
5. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας με την υποβολή σχετικής Βεβαίωσης 
ολοκλήρωσης μετά την παραλαβή από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής αυτών. 
6. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής,  
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου, 
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα έδρας του Αναδόχου σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής,  
δ)  Αποδεικτικά  πληρωμής  των  νόμιμων  κρατήσεων  καθώς  και  όποιο  άλλο  δικαιολογητικό  τυχόν ζητηθεί 
από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας, 
7.  Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Τόπος, Τρόπος και χρόνος Εκτέλεσης - Προθεσμίες 
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1.  Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το Εργοτάξιο Ελεούσας. Παράταση της εν λόγω διάρκειας είναι δυνατή σε 
περίπτωση που παραταθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. 
2.  Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν 

υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να 
εκτελέσει την ανατιθέμενη προμήθεια. 

3.   Ο  συμβατικός  χρόνος  προμήθειας  μπορεί  να  μετατίθεται  με  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής. 
Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που  
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας. Στις περιπτώσεις 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

4.   Σε  περίπτωση  εκπρόθεσμης  ολοκλήρωσης  εφαρμόζονται  οι  κυρώσεις  που  προβλέπονται  στον 

Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 
5.   Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

6.  Ως έναρξη της διαδικασίας προμήθειας καθορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και 
έως δώδεκα (12) μήνες μετά, καθορίζεται η διάρκεια πλήρους παραλαβής όλων των υλικών. Ως ημέρα 
παράδοσης θεωρείται η ημέρα προσκόμισης και του τελευταίου είδους στον αντίστοιχο τόπο παράδοσης. 
7.   Μετά  το  πέρας  του  χρονικού  αυτού  διαστήματος  η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  καταγγείλει  τη 
Σύμβαση,  να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης και ενδεχομένως να αποφασίσει την ανάθεση των προμηθειών στον επόμενο κατά σειρά 
αξιολόγησης. 
8.   Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας 
που προκύπτει από τη διακοπή εκτέλεσης της προμήθειας. 
9.   Σε περίπτωση κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει κακή εκτέλεση της προμήθειας μπορεί να 
καταγγείλει τη Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής 
Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης και ενδεχομένως να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά 
σειρά αξιολόγησης. 

       10. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που 
προκύπτει από τη διακοπή εκτέλεσης της προμήθειας. 
11. Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται 

παράταση  στις  αντίστοιχες  προθεσμίες  χωρίς  να  υπάρχει  δικαίωμα  καταγγελίας  της  Σύμβασης  ή 
κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

12. Εάν η ποιότητα των ειδών δεν πληρεί τους όρους της παρούσας σύμβασης ή δεν συμβαδίζει με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που αναλυτικά κατατέθηκαν από τον ανάδοχο κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας ή 
εμφανίζουν ελαττώματα ή ακόμα και αλλοιώσεις ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει  
αυτές, ή και να αντικαταστήσει πλήρως το ελαττωματικό είδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε  στο  Δήμο  Ζίτσας  εγγύηση  για  την καλή  εκτέλεση  της προμήθειας,  που  παρέχεται  
με την……………………. εγγυητική επιστολή…………………………………….. ποσού ευρώ, που αντιστοιχεί στο 5% 
επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ . 
Η εγγύηση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καμία διάκριση 

την πιστή εφαρμογή από μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του  κατά του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ που προκύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. 
1.  Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους 
2.  Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενο στο άρθρο 5 της παρούσας, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
3.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:  
α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, διακήρυξη και,  
β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο. ΔΑΠΑΝΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης. Υπόκειται επίσης σε όλους τους βάσει 

των  κειμένων  διατάξεων  φόρους  τέλη  και  κρατήσεις  που  ισχύουν  κατά  την  ημέρα  της  διενέργειας  του 
διαγωνισμού. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, 
καταβάλλεται από τον Δήμο στον Ανάδοχο πέρα από το συμβατικό τίμημα. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο. Παραλαβή - Προθεσμίες 
 

1. Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, 
κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή να παραλάβει το υλικό 
με παρατηρήσεις , οπότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 208,213, του Ν.4412/16. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση, με 
χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), με πρακτική δοκιμασία, με όλους ή με όσους από τους 
παραπάνω τρόπους χρειάζεται ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας παραλαβής των υλικών η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
3. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι 
υπεύθυνοι τεχνικοί. 
4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει την προμήθεια αναφέρει στα σχετικά πρωτοκόλλα  
τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και  γνωματεύει  αν  μπορούν  να χρησιμοποιηθούν. 

5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο Τροποποίηση όρων της σύμβασης 
Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα 
από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16 ύστερα από 
γνωμοδότηση της του αρμοδίου οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Σε  περίπτωση  διαφορών  που  ενδεχομένως  προκύψουν  σχετικά  με  την  ερμηνεία  ή  την  εκτέλεση  ή  την 
εφαρμογή  της  Σύμβασης  ή  εξ'  αφορμής  της,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Ανάδοχος  καταβάλλουν  κάθε 
προσπάθεια  για  τη  φιλική  επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης και  των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι 
τα δικαστήρια που εδρεύουν στα Ιωάννινα . 

 
Σε  πιστοποίηση  των  ανωτέρω  η  παρούσα  σύμβαση  αφού  αναγνώσθηκε  υπογράφεται  νομίμως  από  τα 
συμβαλλόμενα  μέρη  σε  πέντε (5)  όμοια  πρωτότυπα  ως  κατωτέρω,  από  τα  οποία  τα  δύο  παρέλαβε  ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
ΟΙ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..5  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να 
υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
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το/α τμήμα/τα ...............7  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 

σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α 
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 

4281/2014).  
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
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Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) 
μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής  
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (Δ) 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  4 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς:  

               ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
               ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών 
               Ε ΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ 
              Ταχ .Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη  
              Τ.Κ.: 45 445 
Στοιχεία οικονομικού φορέα 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΠΟΛΗ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL  

ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
………………………. ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α Περιγραφή Ειδών 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή Μονάδος € Δαπάνη € 

Α. Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα και ενός ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου  Δήμου 
Ζίτσας 

1  Ελκυστήρας 100  ΗΡ  
τεμ 

1   

2 Καταστροφέας κλαδοκόπου 
τεμ 

1   

Συνολική τιμή  χωρίς ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%  
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α/α Περιγραφή Ειδών 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή Μονάδος € Δαπάνη € 

Σύνολο με ΦΠΑ   

 

Ολογράφως η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ:  

Ολογράφως η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 

 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της αριθ. 5214/18-04-2017 Διακήρυξης για την Προμήθεια : «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΚΑΙ  

ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΛΑΔΟΚΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», υποβάλλω την παρούσα προφορά και δηλώνω ότι 

αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους του όρους της Διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας.  

Ο Δήμος Ζίτσας έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την προμήθεια, να την μειώσει ή να την ακυρώσει και, σε αυτή την περίπτωση, 

ουδεμία απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν έχω.  

Πέραν της τιμής που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης  καμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη 

δεν έχω, από οποιαδήποτε αιτία (αύξηση τιμής, αύξηση  φορολογίας ή εισφορών, μεταφορικές δαπάνες κ.λπ.), από τον Δήμο Ζίτσας 

μέχρι την ολοκλήρωση  της σύμβασης.  

Με την Οικονομική μου Προσφορά δεσμεύομαι ότι θα μεταφέρω και θα παραδώσω, όπου μου ζητηθεί, την ποσότητα των 

Μηχανημάτων στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας, στην οποία αφορά η προμήθεια, σύμφωνα με τα  ειδικότερα στοιχεία της 

παρούσας διακήρυξης.  

  Ο Προσφέρων 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

 

 

ΕΛΕΟΥΣΑ        /        /2017 

 
(μπορεί να επισυναφθεί σε αρχείο pdf, σε περίπτωση που δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος οι απαιτήσεις της διακήρυξης - ψηφιακά υπογεγραμμένη) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (Ε) 
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ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 12/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Μάρτιος   2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ      Αριθμ. Μελέτης:    12 / 2017 

& ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ:  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ :  ΖΙΤΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ:   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Τμήμα : Τεχνικών Έργων 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη   

Ταχ. Κώδικας: 45 445 Ελεούσα  IΩΑΝΝΙΝΑ 

Τηλ.: 26533 60040 

Fax:  26510 62794 

Πληροφορίες:  Σ.  Στάθης 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:    

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 

ΚΛΑΔΟΚΟΠΟΥ»  

Δ. ΖΙΤΣΑ  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   100.000.00 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :      80.645,16 € 

Φ.Π.Α. 24% :      19.354,84 € 

ΣΥΝΟΛΟΝ : 100.000,00 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ:  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ :  ΖΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τμήμα : Τεχνικών Έργων 
 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
(ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 
ΚΛΑΔΟΚΟΠΟΥ  
Προϋπολογισμού:  100.000,00 ευρώ 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται ύστερα, από εντολή του κ. Δημάρχου Δήμου ΖΙΤΣΑΣ και αφορά την 

προμήθεια ενός μηχανήματος (ελκυστήρας) και ενός ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου για τις 

ανάγκες  του Δήμου Ζίτσας, (CPV 16700000-2),( CPV: 16310000-1). 

Ο σκοπός της προμήθειας είναι o καθαρισμός, η κοπή των κλαδιών και  της αυτοφυούς βλάστησης, με στόχο 

την προστασία από φωτιά και τη συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών του Δήμου Ζίτσας. 

Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια ενός Γεωργικού Ελκυστήρα, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 100 hp και 

βάρους τουλάχιστον 3.800 Kgr, και ανεξάρτητου Υδραυλικού Καταστροφέα με Τηλεσκοπικό Βραχίονα για 

εκτός δρόμου εργασίες με ηλεκτρικό Joystick.   

Ο Γεωργικός Ελκυστήρας θα πρέπει να συνεργάζεται με ασφάλεια με τον Ανεξάρτητο Υδραυλικό 

Καταστροφέα. 

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κλειστές σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και με το 

Νόμο 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και 

ισχύουν, καθώς και με τις σχετικές αυτών εγκυκλίους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την «Διακήρυξη διαγωνισμού» που θα 

συνταχθεί, βάσει των σχετικών διατάξεων. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εξ' ολοκλήρου από έναν προμηθευτή εφόσον τα υπό προμήθεια είδη 

πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με την  αριθμ. οικ. 11338/Γ4/2366 

«Εγκρίσεις τύπου και κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων», ΦΕΚ 1156/Β/15 Ιουνίου 2009, όπως ισχύει 

σήμερα.  

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 

Δήμου έτους 2017  και στον Κ.Α 30.7135.028, συνολικού πόσου 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ . 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 100.000,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου.  

Αναλυτικά: 

Για προμήθεια:        80.645,16   ευρώ 

Για Φ.Π.Α. (24%):     19.354,84   ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ:                 100.000,00   ευρώ 

Ελεούσα, 21/03/2016 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Στάθης Σταύρος  

Ηλεκ/γος Μηχ/κοs 

Στάθης Σταύρος  

Ηλεκ/γος Μηχ/κοs  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ:  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ :  ΖΙΤΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ:   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Τμήμα : Τεχνικών Έργων 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 

ΚΛΑΔΟΚΟΠΟΥ  

Προϋπολογισμού:  100.000,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

                                                            ΤΤΤ ΕΕΕ ΧΧΧ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΕΕΕ ΣΣΣ    ΠΠΠ ΡΡΡ ΟΟΟ ΔΔΔ ΙΙΙ ΑΑΑ ΓΓΓ ΡΡΡ ΑΑΑ ΦΦΦ ΕΕΕ ΣΣΣ    

 

                                                           Άρθρο 1º 

         ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα και ενός ειδικού μηχανήματος 

καταστροφέα κλαδοκόπου για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας. 

 

                                                           Άρθρο 2                                              

 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισµού για την ανάθεση της προμήθειας, και θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω 

νοµοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα, καθώς και από όσες σχετικές 

διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά έχουν εφαρµογή και ισχύουν: 

1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’144) (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων 
µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» και τον Ν.3731/2008 (άρθρο 20 παρ. 13) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής 
αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», και όπως 
ερμηνεύτηκε µε την υπ. αριθµ. 2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

3. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

4. Το Ν. 3861 /2010 (ΦΕΚ 112 A’ /13.07.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις. 
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6. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α729-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις”. 

7. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

                                                  

         Άρθρο 3º 

                                         ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Γενικά 

 Το προς προμήθεια μηχάνημα είναι απολύτως καινούργιο, προηγμένης τεχνολογίας,  γνωστού και εύφημου 
εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων  τόσο στην Ελλάδα, όσο και μεταξύ των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 Επίσης πρέπει να είναι εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και  να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας. 
 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση 

ή επιθυμία της υπηρεσίας. 

 Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5%.  

 

Α. Το προσφερόμενο μηχάνημα (Γεωργικός Ελκυστήρας) θα διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά:  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής μετά το 2015 

χαρακτηριστικά  επί  ποινή αποκλεισμού. 

Οι διαστάσεις του γεωργικού ελκυστήρα, τα βάρη του άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία θα είναι 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και των λοιπών διατάξεων που αφορούν τα γεωργικά 

μηχανήματα, έτσι ώστε να είναι δυνατή ή έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE) με προτίμηση χώρα προελεύσεως από  την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση του οχήματος στον Δήμο, να καταθέσει και τα 

απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τους. 

Στην κονσόλα θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ενδείξεις και τα όργανα ελέγχου λειτουργίας του οχήματος 

ενώ το εν λόγω μηχάνημα, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι εξοπλισμένο με εργοστασιακό Air – condition. 

Η λειτουργία των εξαρτήσεων του ελκυστήρα  θα είναι υδραυλική για αυτό η απαίτηση υδραυλικής ισχύος-

πίεσης θα είναι, κατά προτίμηση, η πλέον ισχυρή. 
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Επίσης, θα είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα εργαλεία, τρίγωνο βλαβών, πυροσβεστήρα, κ.λ.π. 

καθώς και τα αντίστοιχα εγχειρίδια χειρισμού και συντήρησης στην Ελληνική, όπως και το βιβλίο 

παραγγελίας ανταλλακτικών. 

 

Θα φέρει και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές της καμπίνας, το λογότυπο της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει, 

ήτοι «ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ». Επίσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, 

ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία και να φροντίσει, επί ποινή 

αποκλεισμού, για την έκδοση των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας.  

Το εν λόγω όχημα θα παραδοθεί στον Δήμο έτοιμο προς κυκλοφορία-χρήση.  

Στην προσφορά του αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, κλπ. 

 

2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΒΑΡΗ 

Η κατασκευή του ελκυστήρα  θα είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνεται στις κάθε είδους καταπονήσεις και 

βαριά φορτία. 

Ο σκελετός του  μηχανήματος - ελκυστήρας  θα είναι ενισχυμένος για μεγαλύτερη ακαμψία με ορθολογικά 

τυχόν κατανεμημένους κάθετους δοκούς που εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή. 

 Ενδεικτικό βάρος ελκυστήρα: τουλάχιστον ή ίσο με 3.800 kg. 

 Διάμετρος κύκλου στροφής: μικρότερη ή ίσο  από 4,5μ. 

 Ο γεωργικός ελκυστήρας θα φέρει  πόρτα/ες  με επένδυση και κατά προτίμηση θήκες για 

μικροαντικείμενα στο εσωτερικό 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό θα δοθούν από τον ανάδοχο απαραίτητα και 

μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο, τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 

 

Α) Εργοστάσιο κατασκευής του ελκυστήρα,  τύπος και έτος κατασκευής αυτού. 

Β) Διαστάσεις: 

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

 Μεταξόνιο, μετατρόχιο 

 Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος 

 Υλικά κατασκευής σκελετού 

 Ελάχιστη ακτίνα στροφής. Πρέπει να συνοδεύεται με διάγραμμα και διαστάσεις και να εμφανίζεται 
το όχημα στην τροχιά της στροφής. 

 Απόσταση από το έδαφος: μεγαλύτερη από 380 mm 
Γ) Βάρη  

Κατανομή των βαρών του μπροστινού και των πίσω αξόνων  

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 
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Οι διαστάσεις γενικά του ελκυστήρα, τα βάρη κατά άξονα και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτών 

θα πληρούν τις κείμενες σχετικές διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτών, βάσει νόμιμης άδειας 

κυκλοφορίας και για ωφέλιμο φορτίο το οριζόμενο με την προσφορά. 

 

3.  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Ο κινητήρας του γεωργικού ελκυστήρα θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ                                                  4 / yπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξεως αέρα  

        (Turbo Intercooler) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ                                              Βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων με καταλύτη   

                                                                                           ή  Νεότερο σύστημα το οποίο να περιγραφεί με 

     βάση στοιχεία του  κατασκευαστή                                                                      

ΜΕΓ. ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ                                                      100 HP  τουλάχιστον ή ίσο 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ (Nm)                                                     400 Nm τουλάχιστον ή ίσο        

ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ                                                        ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                                       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ (common rail φάση IIIB ή αντίστοιχο) 

 

Θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η όσο το δυνατό μεγαλύτερη ονομαστική προσφερόμενη ισχύς, όπως και η 

μέγιστη ροπή στρέψεως αυτού. 

Θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.  

Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την εκπομπή καυσαερίων κατά το χρόνο 

παράδοσης του οχήματος (ενδεικτικά EURO 6) και το θόρυβο. 

Με τις προσφορές θα δοθούν καμπύλες ισχύος και  ροπής. 

       4.    ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Ελαστικά βιομηχανικού τύπου (industrial). Να αναφερθούν ο τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών. Τα 

ελαστικά θα πρέπει κατά την ημέρα παραλαβής να είναι ηλικίας μικρότερης  των 12 μηνών, επί ποινή 

αποκλεισμού, και όχι αναγομωμένα. 

 

5. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ-ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ 

Ο συμπλέκτης ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ θα είναι μηχανικός, υγρός πολυδίσκος , και το κιβώτιο ταχυτήτων 

συγχρονιζέ θα είναι τουλάχιστον 20 σχέσεων με επιλογή, με τη βοήθεια επιλογέα για το αργό-γρήγορα (Hi-

Low), συμπεριλαμβανομένων και των ενδιάμεσων σχέσεων, παρέχοντας κίνηση με διπλό διαφορικό και 

στους τέσσερις (4 ) τροχούς. 
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5.1 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως (TORQUE CONVERTER) ή αντίστοιχο  και 

κατά προτίμηση αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων πλήρως συγχρονισμένο με ηλεκτρική επιλογή σχέσεων 

(AUTOMATIC PΟWERSHIFT).  

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα εξασφαλίζει την αυτόματη αλλαγή ταχυτήτων κατά την πορεία του μηχανήματος.  

Διπλό διαφορικό (εμπρός-πίσω) με τελική κίνηση μέσω μειωτήρων στροφών και στους τέσσερις τροχούς.  

Στο όχημα θα αναφέρεται ο αριθμός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα πορείας.  

Το προς προμήθεια μηχάνημα πρέπει να έχει κατά προτίμηση  τουλάχιστον είκοσι (20) σχέσεις 

εμπροσθοπορείας και είκοσι (20) οπισθοπορείας.  

Η τελική  ταχύτητα εμπροσθοπορείας θα είναι τουλάχιστον 40 km/h. 

Θα αναφέρεται επίσης : 

 Ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς. 

Διαφορικά με αναλογική κατανομή ροπής.              

 

 5.2  ΟΠΙΣΘΙΟ Power Take Off  (P.T.O.) Δυναμοδότης 

 

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ                                                                          540- 540 Ε -1000 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                                                         ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ                                                                                                                          

                                                                                              ΜΠΟΥΤΟΝ , ΔΙΑΚΟΠΤΗ                                                             

6. ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Τα φρένα θα είναι υδραυλικά εντός του σασμάν με μειωτήρα – δισκόφρενα και  θα χρησιμοποιεί το έλαιο 

του κεντρικού υδραυλικού συστήματος. 

Θα αναφέρεται λεπτομερώς η δύναμη πέδησης (εμβαπτιζόμενοι δίσκοι), η διάμετρος δίσκου και η επιφάνεια 

τριβής.  

Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί κατά προτίμηση και στους τέσσερις τροχούς για αποτελεσματικό 

φρενάρισμα του μηχανήματος σε κάθε περίπτωση.  

Απαραίτητη κρίνεται η δυνατότητα επιλογής πέδησης στον πίσω άξονα, ή στους δύο άξονες, καθώς επίσης 

και η δυνατότητα αυτόματης πέδησης και στο μπροστινό διαφορικό. 

Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας ο δίσκος (δισκόφρενο) 

στον οποίο εφαρμόζει το φρένο στάθμευση θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητος από το κύριο σύστημα 

πέδησης. 

Το σύστημα διεύθυνσης θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υδραυλικής επενέργεια ρυθμιζόμενο  

και θα επενεργεί στους εμπρόσθιους τροχούς. Θα αναφέρεται στο προσφερόμενο όχημα, η μικρότερη 

δυνατή ακτίνα στροφής, από τούς εμπρόσθιους τροχούς.    
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7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί κατά προτίμηση, μέσω εμβολοφόρας αντλίας μεταβλητής παροχής, για 

εξοικονόμηση καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης. 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μεγαλύτερη δυνατή υδραυλική πίεση. 

 Επίσης, η υδραυλική παροχή της αντλίας θα είναι κατά προτίμηση τουλάχιστον 50 lt/min. 

Η  Ενδεικτική μέγιστη ανυψωτική ικανότητα υδραυλικού (συνεχόμενη) θα είναι  μεγαλύτερη από 3.500 κιλά 

 

      8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΛΑΔΟΚΟΠΟΥ 

Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση καταστροφέα κλαδοκόπου.  

Θα είναι προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης. 

 Ο βραχίονας θα είναι απαραίτητα τηλεσκοπικός (επεκτεινόμενος). 

Ο καταστροφέας θα είναι  πλάτους 120 εκ. τουλάχιστον, που θα περιστρέφεται , κατά την μεγαλύτερη 

δυνατή γωνία,. 

Στο προσφερόμενο όχημα θα αναφέρεται η μέγιστη γωνία περιστροφής. 

Το σύστημα περιστροφής του καταστροφέα κλαδοκόπου θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η πλήρης προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κλπ. 

 

9.. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Η καμπίνα του προς προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα, θα είναι εργονομικά έτσι σχεδιασμένη ,ώστε να 

προσφέρει στον οδηγό – χειριστή  ασφαλή και άνετη οδήγηση 

Θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS/FOPS με μία ή δύο  πόρτες διέλευσης και μεγάλα 

ανοιγόμενα παράθυρα.  Θα διαθέτει σύστημα αερισμού, θέρμανσης και εξαερισμού σε συνεργασία με το 

εργοστασιακό A/C (air condition ). 

Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα, που θα είναι 

ρυθμιζόμενο με σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών και θα περιστρέφεται σε κάθε 

επιθυμητή θέση εργασίας. 

 Θα φέρει ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά, υαλοκαθαριστήρες (εμπρός-πίσω) και 

αλεξήλιο. 

Το τιμόνι θα είναι υδραυλικό, εξασφαλίζοντας άνεση και ασφάλεια στην οδήγηση.  

Το πίσω παράθυρο της καμπίνας θα είναι ανοιγόμενο  

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου που κρίνονται απαραίτητα για την 

σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. 
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Στην καμπίνα θα υπάρχουν τα παρακάτω όργανα ελέγχου και ρύθμισης : στροφόμετρο, όργανο ένδειξης 

θερμοκρασίας ύδατος, όργανο ένδειξης πίεσης ελαίου, δείκτης καυσίμου, διακόπτες για τα φώτα πορείας-

φώτα εργασίας και δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης, διακόπτης υαλοκαθαριστήρων, κ.λ.π. 

Το προς προμήθεια ανωτέρω όχημα θα διαθέτει  ένδειξη CE, καμπίνα ασφαλείας  και ένα φωτεινό 

επαναλήπτη (φάρο) χρώματος πορτοκαλί σε εμφανές σημείο επί της καμπίνας ασφαλείας και θα παραδοθεί 

με το λογότυπο του Δήμου τοποθετημένο στις δύο πλαϊνές του όψεις.   

 

10.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο γεωργικός ελκυστήρας θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κ.Ο.Κ., δηλαδή θα είναι εφοδιασμένος με τους απαραίτητους προβολείς, φωτιστικά σώματα για 

νυκτερινή εργασία (εμπρός-πίσω), υαλοκαθαριστήρες, φλας, μπαταρία, αναλάμποντα φάρο. κ.λ.π. Μεταξύ 

άλλων, θα διαθέτει δύο προβολείς εργασίας για μπροστά και δύο για πίσω, καθώς και ηχοσύστημα (radiocd) 

με ηχεία, εγκατεστημένο. 

 

11. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το εν λόγω μηχάνημα, θα είναι εφοδιασμένο με μπροστινά υδραυλικά και με τρία, τουλάχιστον χειριστήρια 

για πίσω, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του βραχίονα με τον καταστροφέα και λοιπών παρελκομένων, 

που διαθέτει ο Δήμος. 

Επίσης, ο γεωργικός ελκυστήρας θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης  μπράτσων, κατασκευασμένα από 

χάλυβα υψηλής αντοχής st-37 στο μπροστινό του σύστημα,  ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί εκχιονιστικό 

μαχαίρι.  

 

12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις: 

 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας: Πέντε  (5) έτη 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας μηχανικών μερών: Δύο (2) έτη 

 

            13. Όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά – απαιτήσεις (1 ως 13 παραγρ.)  θα προκύπτουν από Πρωτότυπα 

τεχνικά φυλλάδια/prospectus έγγραφα της εταιρίας, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, 

του προσφερόμενου πλαισίου του ελκυστήρα, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού. 

 

Β. Ειδικό μηχάνημα καταστροφέας κλαδοκόπος 

 

Το προσφερόμενο  ειδικό μηχάνημα  καταστροφέας κλαδοκόπος, θα είναι βαρέως τύπου και θα διαθέτει τα 

ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  
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 Θα είναι  τηλεσκοπικού τύπου καταστροφέας, με υδραυλικό βραχίονα. 

 Θα είναι σχεδιασμένο για να προσαρτάται σε γεωργικό ελκυστήρα, τουλάχιστον 100 Hp με σταυρό (καρτάν 

–μηχανικό). 

Θα διαθέτει πλαίσιο με ταλαντευόμενο σύστημα αντιπαρεμβολών για να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς 

εργασίας σε εδάφη μη επίπεδα. 

Θα  διαθέτει αντικροτικό σύστημα με αμορτισέρ ή παρεμφερές σύμφωνα με τον κατασκευαστή, για την 

προστασία του μηχανήματος από παραμορφώσεις για τον σωστό και επαρκή καθαρισμό ερεισμάτων και 

κλαδιών στο οδικό δίκτυο. 

Ο βραχίονας θα τοποθετείται στο οπίσθιο μέρος του γεωργικού ελκυστήρα, θα στηρίζεται στα τρία σημεία 

ανάρτησης του, και θα  συμπλέκεται γρήγορα, απλά και με ασφάλεια. 

 Η κίνηση του βραχίονα καθώς και η περιστροφή των μαχαιριών πραγματοποιείται μέσω αυτόνομου 

υδραυλικού συστήματος και παίρνει κίνηση με άξονα από τον ελκυστήρα. 

Το πλάτος εργασίας της κεφαλής είναι τουλάχιστον 1,20 μέτρα και η περιστροφή του βραχίονα προς τα πίσω 

τουλάχιστον από 90 0  έτσι ώστε να είναι δυνατή η εργασία και σε επικλινές έδαφος.  

Το ύψος θα φτάνει τουλάχιστον τα 6,00 μέτρα  και σε πρανές βάθος τα 4,00 μέτρα και θα διαθέτει γωνία 

κεφαλή κοπής περίπου  240 0  . 

 Επίσης θα διαθέτει σύστημα πλεύσης για το ανάγλυφο έδαφος.  

Να φέρει διπλό σύστημα ασφαλείας του βραχίονα για την περίπτωση συνάντησης εμποδίου και την 

αποτροπή ζημιάς.  

Ενδεικτικά αναφέρονται:  σύστημα με μπουκάλα αζώτου για μικρή αντίσταση και  σε περίπτωση 

μεγαλύτερης ή βιαιότερης αντίστασης να επεμβαίνει σύστημα με βαλβίδα ασφαλείας που μετακινεί το 

βραχίονα πίσω κατά 90 0 .  

Να περιγραφεί  το διπλό σύστημα ασφαλείας επί ποινή αποκλεισμού.  

Η κεφαλή του καταστροφέα να περιλαμβάνει κατά προτίμηση σφυριά. 

 Το ολικό βάρος μηχανήματος θα είναι περίπου 1100 kg ή και παραπάνω, υπό την προϋπόθεση να  

λειτούργει χωρίς προβλήματα και με τις προδιαγραφές του παραπάνω ελκυστήρα που θα προσαρμοσθεί.   

Οι στροφές PTO του κιβωτίου να είναι 540 RPM, να είναι καινούργιος συγχρόνου εξελιγμένης κατασκευής  

και αρίστης ποιότητας.  

Η κίνηση και όλοι οι χειρισμοί  λειτουργίας του θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού με την βοήθεια 

joystick.  

Να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE) με προτίμηση χώρα προελεύσεως να είναι από  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όλα τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά θα προκύπτουν από Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus, 

στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου καταστροφέα.  

Στην τιμή της προσφορά θα περιλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα όπως σταυρός και μπίλιες 

σύνδεσης ή/και όσα άλλα εξαρτήματα και μικροϋλικά απαιτούνται (έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται) για 
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την εγκατάσταση του μηχανήματος στο γεωργικό ελκυστήρα κια παράδοση σε πλήρη λειτουργία και έτοιμο 

προς χρήση. 

 

Ο μειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση εγκατάστασης του μηχανήματος στον γεωργικό ελκυστήρα, να 

διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους, να υλοποιήσει  επιτυχείς δοκιμές, χωρίς να απαιτηθεί μετακίνηση 

του γεωργικού ελκυστήρα.  

Επίσης θα εκπαιδεύσει και θα υπόδειξη  στον αρμόδιο χειριστή τυχόν ιδιαιτερότητες χειρισμού. 

Για το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να χορηγηθεί έγγραφη  Εγγύηση Καλής Λειτουργίας τουλάχιστον 

δυο (2) ετών, να διασφαλιστεί η επάρκεια ανταλλακτικών, καθώς και η δυνατότητα άμεσης προμήθειας 

τους σε περίπτωσης βλάβης. 

 

 

                                                                     Άρθρο 4º 

                                 ΑΞΙΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών ορίζεται σε τουλάχιστον Δυο (2) έτη, 

επί ποινή αποκλεισμού.   

 

Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας οι βλάβες  θα αποκαθίστανται στο κεντρικό ή σε 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία, εφόσον το όχημα είναι δυνατόν να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα μεταφέρεται με 

έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας. Σ' αυτή την περίπτωση η μετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της 

αδυναμίας κίνησης κλπ να γίνεται εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση που τις παραπάνω επισκευές ή συντηρήσεις  θα εκτελέσει άλλο συνεργείο εκτός της εταιρείας 

που υποβάλλει την προσφορά, εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο, τότε αυτή θα συνοδεύεται με υπεύθυνη 

δήλωση του Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής περί ανάληψης της εν λόγω ευθύνης σύμφωνα με την 

προσφορά. Το επιθυμητό είναι να εκτελούνται από την προσφέρουσα εταιρεία σε αποκεντρωμένα 

συνεργεία ή δευτερευόντως στο κεντρικό. 

 

2. Συντήρηση – Ανταλλακτικά 

Στην προσφορά να δηλώνονται  απαραίτητα τα πλησιέστερα συνεργεία, που θα εκτελούν τις συντηρήσεις 

ή/και τις επισκευές κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας, καθώς και ότι ο προμηθευτής εγγυάται 

την εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για μια δεκαετία. 

Να αναφέρονται  τα κεντρικά  και περιφερειακά συνεργεία και αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση 

επισκευών μετά τον χρόνο εγγύησης. 
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Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να επιβεβαιώσει τα παραπάνω με σχετική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του 

προσφέροντος. Σε περίπτωση συνεργαζόμενων ή εξουσιοδοτημένων συνεργείων απαιτείται αντίστοιχη 

υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) με το γνήσιο της υπογραφής ότι αναλαμβάνουν την εκτέλεση των επισκευών 

και μετά την λήξη της εγγύησης. 

Επίσης να δοθούν στοιχεία σχετικά με το συνολικό χρόνο δραστηριοποίησης της προσφέρουσας εταιρείας 

στην τεχνική υποστήριξη παρόμοιων τύπων μηχανημάτων. 

 

3. Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων και των ζητούμενων εξαρτήσεων στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των ενενήντα  (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 Πριν την παραλαβή του προσφερόμενου οχήματος  θα έχει υποβληθεί απαραίτητα στον Δήμο η έγκριση του 

τύπου του προς προμήθεια οχήματος  (ελκυστήρας) από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας.  

Επίσης ο ανάδοχος θα αναλάβει την έκδοση και παράδοση στο Δήμο, με ευθύνη και δαπάνη του στην οποία 

περιλαμβάνεται και το κόστος των όποιων παραβόλων τυχόν απαιτηθούν των τελών κυκλοφορίας για το έτος 

παράδοσης και των κατάλληλων πινακίδων κυκλοφορίας (ΜΕ) του μηχανήματος στα στοιχεία του Δήμου. 

Ο Δήμος  θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή. 

 

 

4. Παρελκόμενα 

Το όχημα α συνοδεύεται από τα κάτωθι παρελκόμενα: 

 Πλήρη εργαλειοθήκη για επισκευές 

 Εγχειρίδια συντηρήσεως, επισκευών, λειτουργίας, παραγγελίας ανταλλακτικών στα Ελληνικά. 

 Τρίγωνο βλαβών μεγάλο 

 Φαρμακείο σύμφωνα με ΚΟΚ. 

 Πυροσβεστήρα, σύμφωνα με ΚΟΚ. 

 Κλειδιά για την πόρτα του οδηγού, την ανάφλεξη, κλπ. 

 Τρίγωνο αργής κίνησης, μικρό, προσαρμοσμένο στην πίσω πόρτα. 

 Ράβδο ασφαλείας κατά την συντήρηση. 

 Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 

 

8. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για τον έλεγχο της ποιότητος της κατασκευής πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι 

πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα 

ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων.  
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Θα προσκομισθούν οι εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9001 και υποχρεωτικά η Ελληνική έγκριση τύπου 

του οχήματος. Τα πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από άλλο οργανισμό που 

ανήκει   στην «Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση». 

 

Όσον αφορά την καταλληλότητα, να δοθεί κατάλογος, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες 

παραδόσεις των ιδίων ή παρόμοιων μηχανημάτων των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάθε 

παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας 

παράδοσης και του ποσού.  

 Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν 

εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο παραλήπτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα 

παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με 

υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. 

 

Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 

του κατασκευαστή. 

Καμία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί τα 

παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την 

δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερόμενου μηχανήματος.  

Με ποινή αποκλεισμού στην συνέχεια της  διαδικασίας, τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από επίσημα 

στοιχεία του κατασκευαστή. 

 

ΕΛΕΟΥΣΑ        21   /  03  / 2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

H   Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 

 

 

 

Δέσποινα Σιαμπίρη 

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

Συγκοινωνιολόγος  

 ΕΛΕΟΥΣΑ  21 / 03/ 2017 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

  Σταύρος Στάθης 

                Ηλεκ/γος Μηχ/κοs  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ:  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ :  ΖΙΤΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ:   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Τμήμα : Τεχνικών Έργων 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 

ΚΛΑΔΟΚΟΠΟΥ  

Προϋπολογισμού:  100.000,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

     Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα και ενός ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου  Δήμου Ζίτσας 

. 

 

ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

 Ελκυστήρας 100  ΗΡ  ΤΕΜ 1 66.000,00 66.000,00 

Καταστροφέας κλαδοκόπου ΤΕΜ 1 15.300,81 14.645,16 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 80.645,16 

   Φ.Π.Α.  24% 19.354,84 

   ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00 

ΕΛΕΟΥΣΑ        21   /  03  / 2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

H   Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 

 

 

 

Δέσποινα Σιαμπίρη 

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

Συγκοινωνιολόγος  

 ΕΛΕΟΥΣΑ  21 / 03/ 2017 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

  Σταύρος Στάθης 

                Ηλεκ/γος Μηχ/κοs  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ:  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ :  ΖΙΤΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ:   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τμήμα : Τεχνικών Έργων 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 

ΚΛΑΔΟΚΟΠΟΥ  

Προϋπολογισμού:  100.000,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1Ο  

Γενικά  

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στη  σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με την 

διαδικασία του ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού και αφορά την Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα και 

ενός ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου του  Δήμου Ζίτσας . 

 

α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισμού, για την έκδοση των σχετικών άδειων και 

πινακίδων κυκλοφορίας. Ο προς προμήθεια γεωργικός ελκυστήρας θα παραδοθεί στον Δήμο έτοιμος προς 

κυκλοφορία-χρήση. Στην προσφορά του αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χρήσης κλπ. Η παράδοση του οχήματος θα λάβει χώρα στο αμαξοστάσιο 

του Δήμου Ζίτσας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

β) Η δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ γεωργικού ελκυστήρα και ενός ειδικού μηχανήματος καταστροφέα 

κλαδοκόπου» για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας, έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 100.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 2Ο  

Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισµού για την ανάθεση της προμήθειας, θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω 

νοµοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα, καθώς και από όσες σχετικές 

διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά έχουν εφαρµογή και ισχύουν: 

1) Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’144) (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων 
µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» και τον Ν.3731/2008 (άρθρο 20 παρ. 13) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής 
αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», και όπως 
ερμηνεύτηκε µε την υπ. αριθµ. 2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

ΑΔΑ: 71Γ4ΩΡΓ-Μ71

17PROC006078832 2017-04-19



 

 

2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

3) Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

4) Το Ν. 3861 /2010 (ΦΕΚ 112 A’ /13.07.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις. 

6) Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α729-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις”. 

7) Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος είναι:   

1. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού  

2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ο Προϋπολογισμός  

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της προμήθειας των υλικών 
5. Η τεχνική περιγραφή 
6. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 
7. Τα τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά από τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 4ο 

Σταθερότητα τιμών 

Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι σταθερή και 

αμετάβλητη, ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 

Άρθρο 5ο 

Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση προμήθειας. 

Η δαπάνη της προμήθειας καλύπτεται  από ιδίους πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον 

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και στον Κ.Α 30.7135.028 συνολικού πόσου 100.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.   

Άρθρο 6ο  

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών 
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1. Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κλειστές σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 

και με το Νόμο 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα, καθώς και με τις σχετικές αυτών εγκυκλίους, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, 

σύμφωνα με την «Διακήρυξη διαγωνισμού» που θα συνταχθεί, βάσει των σχετικών διατάξεων. 

2. Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς θα ανακοινωθεί με την περίληψη της διακήρυξης του 

Διαγωνισμού που θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο. 

 

 

Άρθρο 7ο  

Ανάθεση προμήθειας 

Για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας, θα αποφασίσει η Οικονομική 

επιτροπή, μετά από εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού προμήθειας  του Δήμου Ζίτσας. 

Άρθρο 8ο  

Εγγυήσεις – ρήτρες 

1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί στο 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, πλην Φ.Π.Α, 

δηλαδή 1.613,00 €  

2. Πριν από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση και ανάθεση της 
προμήθειας, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης αφαιρούμενης τυχόν έκπτωσης χωρίς ΦΠΑ. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Η 
διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε ένα μήνα επιπλέον του χρόνου της 
προμήθειας. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως κι η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
 β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  
 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 

ΑΔΑ: 71Γ4ΩΡΓ-Μ71

17PROC006078832 2017-04-19



 

 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.. 

 

4. Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο έτων. Κάθε 
βλάβη που παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ή 
κατασκευή, πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες 
από την ειδοποίηση του Δήμου προς αυτόν.  

5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή όλων των υλικών, σε χρονική διάρκεια μέχρι και την απορρόφηση όλης της 
προϋπολογισθείσας ποσότητας. 

6. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που πιθανώς  χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 
4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

7. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

8. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

9. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης. 

10. Ο Ανάδοχος μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των υλικών, 
δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από την αναθέτουσα αρχή. 
Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 9ο  

Σύμβαση 

Στον µειοδότη που έγινε η κατακύρωση της διαγωνισμού, αποστέλλεται σχετική προσκληση. Με την 

πρόσκληση αυτή η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 

απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η απόφαση έγκρισης-κατακύρωσης του αποτελέσµατος 

κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. 
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Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα σε αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή αν δεν 

προσκοµίσει την απαιτούµενη εγγύηση, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 105 παρ.5 

του Ν.4412/16 κυρώσεις, εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη του ∆ήµου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στη σύµβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συµβατικά στοιχεία τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 3 της παρούσας. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και µε τα τεύχη που τυχόν 

την συνοδεύουν. 

Η σύµβαση καταρτίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Τίθεται 

σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθηµερόν στο γενικό πρωτόκολλο του 

∆ήµου. 

 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, των τευχών που την 
συνοδεύουν, την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχόν 
τροποποιήσεις όρων που έγιναν αποδεκτές και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  

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

 Τα προς προμήθεια είδη  

 Τη συμφωνηθείσα τιμή 

 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών  

 Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών  

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

 Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρμογή 

 Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 
 
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει 
αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό 
όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων 
οργάνων αξιολόγησης. 
 
Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16 ύστερα από σύμφωνη γνώμη της 
αναθέτουσας αρχής. 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 

παραδόθηκε.  

Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της 
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προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας κατασκευής και κατάλληλα από κάθε 

πλευρά για τη χρήση την οποία προορίζονται. 

Ο Δήμος Ζίτσας διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Δήμου ανταλλακτικό- εξάρτημα κ.λ.π. το οποίο παρουσιάζει 

σοβαρές αποκλείσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) 

ημερών. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου μηχανήματος  ή τμήματος αυτού και αποστολής 

του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Άρθρο 10ο 

Χρόνος παράδοσης προμήθειας. 

Η προμήθεια αφορά ένα μηχάνημα,  για το έτος 2017 και ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της 

προμήθειας καθορίζεται  σε ενενήντα  ημέρες (90).  

Παράταση της προθεσµίας παράδοσης δίδεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από 

αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του 

Ν4412/16. 

Οι τιµές ισχύουν έως τη λήξη της σύµβασης και δεν επιδέχονται ουδεµία προσαύξηση ή αναπροσαρµογή 

κατά την διάρκειά της. 

 

Άρθρο 11ο  

Παραλαβή υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών της προμήθειας γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 
221 του Ν.4412/16. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με 
μακροσκοπική εξέταση, με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), με πρακτική 
δοκιμασία, με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ή και με οποιονδήποτε 
άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο.  

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής της προμήθειας  η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 
 γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο 

χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία 

παράδοσης παρατείνεται για χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία 

κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
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Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, 

μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της 

εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Α ρ θ ρ ο 12ο 

Πλημμελής κατασκευή 

Αν τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, δε συμφωνούν με τις προδιαγραφές της μελέτης ή 

εμφανίζουν κάποιο ελάττωμα, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να τα αντικαταστήσει, χωρίς άλλες 

διατυπώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όρους των συμβατικών στοιχείων της παρούσας 

προμήθειας. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την 
αντικατάσταση κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν 
συμμορφωθεί με τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται 
να προβεί στη τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο 
με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

 

Άρθρο 13ο  

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, «προσπέκτους» και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτές. Επίσης απορρίπτονται 

προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία. Σε περίπτωση που κάποιο από τα υπό προμήθεια υλικά του 

διαγωνισμού δεν παράγεται πλέον ή δεν υπάρχει σαν απόθεμα στην αγορά ανάλογα με την κρίση της 

επιτροπής, ο διαγωνιζόμενος μπορεί, και μόνο σε αυτή την περίπτωση, να προτείνει αντίστοιχο υλικό που να 

πληρεί τις προδιαγραφές της μελέτης ή ακόμα και να τις υπερκαλύπτει. 

 

Άρθρο 14ο  

Ρήτρες 

Σε περιπτώσεις που αποδεδειγµένα παρατηρείται µη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στις 

συµβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωµα του ∆ήµου να τον κηρύξει έκπτωτο, επιβάλλονται σε 

βάρος του και χρηµατικές κυρώσεις. 

Επιβάλλετε ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2‰) στο συνολικό προϋπολογισµό της κατηγορίας που 

ανήκει η προμήθεια  για κάθε µέρα καθυστέρησης, µπορεί να επιβάλλεται όταν δεν καλύπτονται µία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω απαιτήσεις: 

- Ελαττωµατικό υλικό 

- Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτηµα προµήθειας 
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Με εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας συνοδευόµενη από επίσηµη αλληλογραφία µε τον ανάδοχο, από όπου 

θα προκύπτει η αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η ανωτέρω πρόσθετη ρήτρα θα επιβάλλεται στον 

"Ανάδοχο" κατόπιν ανέκκλητης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα παρακρατείται από τον πρώτο 

λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

 

Άρθρο 15ο  

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά, με 100% εξόφληση της αξίας των ειδών 

που παραδόθηκαν στον Δήμο- μετά από σχετική παραγγελία- εντός τριάντα  (30) ημερών, μετά την 

παράδοση αυτών. 

Οι πάσης φύσεως φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων ή 

τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείµενες διατάξεις την ηµέρα του διαγωνισμού 

βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος της προµήθειας βαρύνεται µε τις δαπάνες 

δηµοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής.  

Η πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται από τον ∆ήµο σε ΕΥΡΩ, τµηµατικά, µε την έκδοση των 

αντιστοίχων χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου, σύµφωνα µε το άρθρο 200 του 

Ν4412/16 και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία "περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των δήµων 

και κοινοτήτων" σε ότι αφορά στην έκδοση του τιµολογίου και την υποβολή των απαραίτητων 

δικαιολογητικών πληρωµής στο λογιστήριο του ∆ήµου. 

Άρθρο 16ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον 

αυτόν, χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού 
δ) η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού ή τυχόν επαναλήψεών του (γνωμοδότηση Δ' Τμήματος 
Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α'- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α'), καθώς και κάθε 
άλλη νόμιμη κράτηση.  
 
Άρθρο    17ο   
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Ενημέρωση του αναδόχου 

    Ο ανάδοχος θεωρείται ότι ρητά, έχει ενημερωθεί για την μελέτη της προμήθειας και    εξετάσει τις 

καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους.  Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε αξίωση από τον 

ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε 

θέματος αναφερομένου στον τρόπο παράδοσης, τις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους της διακήρυξης. 

Άρθρο    18ο     

Τροποποιήσεις-προσθήκες 

    Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς 

τούτο. 

    Ο Δήμος μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να ζητήσει από τον ανάδοχο να αναθεωρήσει 

το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση  που αφορά την προμήθεια των υλικών. 

Άρθρο 19ο 
Παράταση χρόνου παράδοσης 

Παράταση, δίδεται  έπειτα από αίτηση του αναδόχου και έκδοση σχετικής απόφασης του φορέα, του 

συμβατικού χρόνου υλοποίησης της προμήθειας ,στην περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που 

συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησης του, ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι 

που συνιστούν ανωτέρα βία, και είναι δυνατή χωρίς την επιβολή κυρώσεων.  

Άρθρο 20ο 
Οριστική παραλαβή  

Η οριστική παραλαβή της προμήθειας  θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του 

Δήμου, παρουσία του αναδόχου.  

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί 

να προτείνει απόρριψη των υλικών ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάστασή τους με άλλα υλικά 

που πληρούν τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, χωρίς άλλες διατυπώσεις. 

Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω αντικατάσταση οι εγγυήσεις του αναδόχου θα εκπέσουν υπέρ του Δήμου 

και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 21Ο  

Υποχρεώσεις αναδόχου 

• Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων 

συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρµοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16). 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε την αρμόδια  Υπηρεσία, µε τον 

προσφορότερο  δυνατό τρόπο για την ενηµέρωσή του, καθώς και για την άµεση λήψη απ’ αυτήν σχετικών 

οδηγιών. 

• Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό του αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας 

αµοίβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 
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• Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες μπορεί να προξενήσει κατά τις 

εργασίες του µε την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό, µετά την υπογραφή της σύµβασης να 

είναι ασφαλισµένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκαλέσει 

κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείµενο της σύµβασης. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, για την πιστή 

τήρηση και εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων του Νόµου και είναι υπεύθυνος έναντι Αστυνοµικής ή 

άλλης αρχής (συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης να ειδοποιεί εφόσον απαιτείται τις οικίες Αρχές, 

Αστυνοµικές κλπ). 

• Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και 

προδιαγραφές και θα πρέπει µε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, να λαµβάνονται όλα τα 

απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 

• Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήµατος που θα προξενηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο και θα οφείλεται σε 

πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου που συνεργάζεται, 

ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζηµιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη 

σωµατική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχηµα. 

• Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που αναφέρονται στα άρθρα του συνόλου 

της µελέτης της Υπηρεσίας και στο αντίστοιχα άρθρα της ∆ιακήρυξης 

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο  

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, 

β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, 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. 

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή υπογραφή σύµβασης, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 
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β)   Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε 

φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της 

επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 

 Επιπλέον, µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 

συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση της 

σύµβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια της 

έδρας του ∆ήµου Ιωαννίνων βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

 

 

ΕΛΕΟΥΣΑ        21   /  03  / 2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

H   Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 

 

 

 

Δέσποινα Σιαμπίρη 

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

Συγκοινωνιολόγος  

 ΕΛΕΟΥΣΑ  21 / 03/ 2017 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

  Σταύρος Στάθης 

                Ηλεκ/γος Μηχ/κοs  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (ΣΤ) 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  6 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

(Ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 5214 - 18/04/2017) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6103] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λεωφ. Ελευθερίας & Ευκλείδη/Ελεούσα/45445] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ζώης Γαλατάς] 

- Τηλέφωνο: [26533 60024] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [zgalatas@zitsa.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [zitsa@zitsa.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [Συνοπτική δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: 

«μηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου Δήμου Ζίτσας», 

με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). CPV : 16700000-2 & 16310000-1] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [                                      ]  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[ΜΕΛΕΤΗ 12 / 2017] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
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Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την 

εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία 

ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[  ] Ναι [  ] Όχι [  ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

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 
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μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

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 αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλουςvi; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[   ]Ναι [   ]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για 

κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

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

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει [ ]Ναι [ ]Όχι 
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οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  
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προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

  Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 
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περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxviii κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
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απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxix
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
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[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

B: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxx, 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 

δωρεάνxxxi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, 

υπογραφή(-ές): [……] 

 

 

 
                                                           
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
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Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος 

ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να 

βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 

οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 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). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi
 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 στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

xii
 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)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 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. 

xiv
 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) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 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. 

ΑΔΑ: 71Γ4ΩΡΓ-Μ71

17PROC006078832 2017-04-19



 

 

                                                                                                                                                                                                      
1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxix
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxx
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi
 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. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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