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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

«Υπηρεσίες Διαχείρισης-Παρακολούθησης και Συντονισμού της Πράξης με τίτλο: 
“Ίδρυση Νέου Βρεφικού Τμήματος Δυναμικότητας 12 Βρεφών”»

 (Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας)

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔHMOY ΖΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>> όπως ισχύει,  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016)<<Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

>> ως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (Α’171) και του άρθρου 39 

του Ν.4488/2017 (Α’137). 

3.  Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο <<Πρόγραμμα Διαύγεια>> και άλλες διατάξεις.  

4. τον Ν.4314/2014(Α'265)“Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL156/16.6.2012) στο ελληνικό

δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α'297) και άλλες διατάξεις” και του Ν.3614/2007(Α'267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο2007-

2013»,

5. το Ν.4270/2014(Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

6. τοΝ.4250/2014(Α'74)«Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και

Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  -  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.318/1992(Α΄161)  και  λοιπές

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

7. την παρ. Ζ του Ν.4152/2013(Α'107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

8. το  Ν.4013/2011(Α’204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων  και  Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

9. το άρθρο 23της απόφασης με αριθμ.11389/1993(Β’185) του Υπουργείου Εσωτερικών

1

ΑΔΑ: 6Μ11469ΩΜΗ-3Μ7



10. το Ν.2859/2000(Α’248) « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

11. το ν.2690/1999(Α'45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των

άρθρων 7 και 13 έως 15,

12. το π.δ28/2015(Α'34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

13. τοπ.δ.80/2016(Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

14. τη με αρ.57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’1781)  «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου

Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

15. Τις  προβλέψεις  του  χρηματοδοτικού  προγράμματος  με  τίτλο:  «Πρόγραμμα  Χρηματοδότησης  των

Δήμων  και  των  Νομικών τους  Προσώπων  από  το  Υπουργείο  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την Ίδρυση Νέων Τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής

Φροντίδας» 

16. Την  με  αριθμ.  πρωτ.  11012/6-12-2018  έγγραφη  ενημέρωση  της  ΕΕΤΑΑ  Α.Ε.  σχετικά  με  την

επιλεξιμότητα  της  από  8817/01-10-2018  αίτησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου

Ζίτσας για την Ίδρυση Νέου Βρεφικού Τμήματος 12 Βρεφών.

17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 866/01-08-2019 Πρωτογενές Αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζίτσας με το οποίο

αιτείται  την  υλοποίηση  της  υπηρεσίας  που  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19REQ005386162 (κατ’ εφαρμογή

του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν.4412/2016).

18. Τη με αριθμ. πρωτ. 876/02-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 84,

19. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας

στο ΚΑ 60.7411.001

20. Τις ανάγκες για την ίδρυση ενός νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας δυναμικότητας 12 βρεφών  στον

Παιδικό Σταθμό  Ελεούσας..

21. Την απόφαση του προέδρου 78/2019 για την τεχνική περιγραφή της παροχής

Ανακοινώνει:

  Ότι  προτίθεται  να  προβεί  στην  ανάθεση  της  υπηρεσίας  με  τίτλο:  «Υπηρεσίες
Διαχείρισης-Παρακολούθησης  και  Συντονισμού  της  Πράξης  με  τίτλο:  “Ίδρυση
Νέου Βρεφικού Τμήματος Δυναμικότητας 12 Βρεφών”» σύμφωνα με τις προβλέψεις
του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 

  Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και
όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Η παρούσα υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

  Η παρούσα σύμβαση αφορά στη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, παρακολούθησης και
συντονισμού της Πράξης με τίτλο «Ίδρυση Νέου Βρεφικού Τμήματος Δυναμικότητας 12
Βρεφών» στην οποία δικαιούχος είναι το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας.

Ειδικότερα,  στα  πλαίσια  των  συμβατικών  υπηρεσιών  του  Αναδόχου,  θα  παρασχεθούν
υπηρεσίες σχετικές με:

1- Το συντονισμό δράσεων και ενεργειών για την υλοποίησης της πράξης.

2- Τη συλλογή πρωτογενών και  δευτερογενών δεδομένων φυσικού και  οικονομικού
αντικειμένου  της  πράξης  και  σύνταξη  κατάλληλων  αιτημάτων  κατανομής  της
επιλέξιμης χρηματοδότησης.

3- Την επικοινωνία με το φορέα χρηματοδότησης της πράξης για θέματα σχετιζόμενα
με την υλοποίησης της πράξης.

4- Την τήρηση φακέλου έργου (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ολοκλήρωσης
της πράξης)

5- Την τήρηση στοιχείων διοικητικής επαλήθευσης πράξης και πιστοποίησης δαπανών.

6- Την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την υλοποίηση διαγωνιστικών
διαδικασιών της πράξης και ωρίμανσης των σχετικών συμβατικών τευχών.

 
  Τα  παραδοτέα  του  αναδόχου  θα  αφορούν  σε  περιοδικές  ενδιάμεσες  εκθέσεις
(τουλάχιστον  2),  καθώς  και  σε  μια  τελική  απολογιστική  έκθεση  των  παρεχόμενων
συμβατικών  υπηρεσιών  που  υλοποιήθηκαν  κατάλληλα  συνοδευόμενες  από  σχετική
τεκμηρίωση του περιεχομένου τους (έγγραφα, email κλπ). 

  Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υπηρεσιών του Αναδόχου ορίζεται μέχρι 31-12-2019
με δυνατότητα παράτασης χωρίς αύξηση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου. 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  Η  Πληρωμή  του  Αναδόχου,  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  ολοκλήρωση  του  φυσικού
συμβατικού αντικειμένου.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ορίζεται ανέρχεται σε  4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων) και αναλύεται ως εξής:

4 ανθρωπομήνες απασχόλησης  Χ 1.200 ευρώ / ανθρωπομήνα = 4.800,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

  Στη συνολική δαπάνη των 4.800,00 € συμπεριλαμβάνονται ποσά που καλύπτουν αμοιβές
προσωπικού,  εξοπλισμό,  μετακινήσεις,  αναλώσιμα,  λοιπά  έξοδα  και  όποια  άλλη  δαπάνη
κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου.

  Ο  ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  κάθε  νόμιμη  ασφαλιστική  εισφορά  και  κράτηση  υπέρ
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. Για
όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,  σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους.
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3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας , εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται  για
ένωση οικονομικών φορέων), ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

[Α]. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 3 της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την
καταπολέμηση της  δωροδοκίας  στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,  σ.  54),
καθώς και  όπως ορίζεται  στην κείμενη νομοθεσία  ή  στο εθνικό  δίκαιο  του οικονομικού
φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),
η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α΄48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας  ,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της  χρησιμοποίησης  του χρηματοπιστωτικού συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008
(Α΄166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την
προστασία  των  θυμάτων της,  καθώς και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α΄215).

  Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
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  Στις  περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

  Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον 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.

  Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση.

[Β]. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α)  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

β) 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.

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση  2063/Δ1632/2011  (Β΄  266),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ
υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν
την  αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  δύο  (2)  διενεργηθέντες
ελέγχους.  Οι  υπό  αα΄  και  ββ΄  κυρώσεις  πρέπει  να  έχουν  αποκτήσει  τελεσίδικη  και
δεσμευτική ισχύ.
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[Γ].  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)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης
σύμβασης  με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,

(δ) 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,

(ε) 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.

  Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.

  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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

[Δ].  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.

[Ε]. 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.
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
απαιτείται  υποχρεωτικά  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  πληρούν  τις  κάτωθι  ελάχιστες
προϋποθέσεις-κριτήρια  επιλογής  (άρθρο  75,  Ν.4412/2016)  που  αφορούν  την  Τεχνική
Επάρκεια (τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες):

4.1 Επαγγελματική Εμπειρία Προσφέροντα

  Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στην
υποστήριξη δημόσιων φορέων, έχοντας εκτελέσει επιτυχώς (ολοκληρωμένα έργα) κατά τη
τελευταία τριετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, τουλάχιστον μία (1)
δημόσια  σύμβαση υπηρεσιών από την  οποία  να προκύπτει  εμπειρία  στην  ενίσχυση της
διοικητικής  οργάνωσης  φορέων  σε  θέματα υλοποίησης  ή/και  ωρίμανσης  ή/και
διοίκησης/διαχείρισης  πράξεων  (τουλάχιστον  1  πράξη)  από  χρηματοδοτούμενα
προγράμματα. 

4.2 Στελέχωση Ομάδας Έργου

  Οι  υποψήφιοι  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  ομάδα  έργου  η  οποία  να
αποτελείται  τουλάχιστον  από  έναν  (1)  Διπλωματούχο  Πολιτικό  ή  Αρχιτέκτονα  ή
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κατηγορίας Π.Ε., Μέλος Τ.Ε.Ε.  με γενική επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον δέκα (10) ετών αποδεικνυόμενη από την εγγραφή το ΤΕΕ και ειδική εμπειρία
στο σχεδιασμό ή/και ωρίμανση ή/και υλοποίηση δημόσιων έργων (κατηγορίας Οικοδομικών)
κατά την έννοια του Ν.4412/2016. 

  Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά,
τα  ανωτέρω  στοιχεία  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  αρκεί  να  πληρούνται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. Ωστόσο, η εμπειρία και τα προσόντα των στελεχών
της  Ομάδας Έργου θα πρέπει  πληρούνται  ατομικά  στο πρόσωπο του κάθε μέλους  που
στελεχώνει την Ομάδα Έργου. 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  Κριτήριο  ανάθεσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε  σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ή ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ]

για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 

«Υπηρεσίες Διαχείρισης-Παρακολούθησης και Συντονισμού της Πράξης με τίτλο:
“Ίδρυση Νέου Βρεφικού Τμήματος Δυναμικότητας 12 Βρεφών”»

Αριθμ. Πρόσκλησης: 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών:
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Ο φάκελος Προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους υπο-
φακέλους (επί  ποινή αποκλεισμού)  οι  οποίοι  θα φέρουν τις  λοιπές  ενδείξεις  του κυρίως
φακέλου:

 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα περιλαμβάνει:

o Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι: Έλαβαν γνώση
των όρων της παρούσας πρόσκλησης τους οποίους και αποδέχονται πλήρως,
οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και ότι οι
προσφερόμενες  τιμές  θα  παραμείνουν  σταθερές  μέχρι  τη  λήξη  της
σύμβασης.

o Υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι
αποκλεισμού στο πρόσωπο του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

o Πιστοποιητικό,  αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό ή
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται  στο κράτος μέλος εγκατάστασής του
(οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης). 

o Ασφαλιστική Ενημερότητα,

o Φορολογική Ενημερότητα,

o Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου
τριμήνου  (3)  από  την  ημερομηνία  της  πρόσκλησης,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας,  συμμετοχή  σε  εγκληματική
οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά  εγκλήματα,  νομιμοποίηση
εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Για
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. &
Ε.Ε.)  και  ΙΚΕ  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του
ποινικού  μητρώου  αφορά  τους  διαχειριστές,  ενώ  στις  περιπτώσεις  των
ανώνυμων  εταιρειών  (Α.Ε.)  η  υποχρέωση  αφορά  στον  Διευθύνοντα
Σύμβουλο και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

o Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  του  προσφέροντος.  Εδώ
προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,
αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ,,
ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του  διαγωνιζομένου  ή  τα  οικεία  κατά
περίπτωση  έγγραφα  κατά  το  δίκαιο  του  κράτους  της  εγκατάστασης  του
προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύσταση  του  νομικού  προσώπου,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.).Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά
στοιχεία  δεν  προκύπτουν  ευθέως  τα  πρόσωπα  που  εκπροσωπούν  την
εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται
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τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην εν
λόγω απευθείας ανάθεση.

o Κατάλληλα συμπληρωμένους τους κάτωθι πίνακας συνοδευόμενους από τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης όσων δηλώνονται:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

ΑΡΧΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΕΡΓΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Τίτλος Έργου,

Εργοδότης, Διάρκεια
Υλοποίησης)

 Φάκελος  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο θα περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου. 

Oι  υπεύθυνες  δηλώσεις  υπογράφονται  από  το  προσφέροντα  (σε  περίπτωση  νομικού
προσώπου  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο)  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του  γνησίου  της
υπογραφής. 

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  υποβάλλουν  τα
παραπάνω κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που συμμετέχει
στην ένωση, καθώς επίσης και ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης στο οποίο
θα πρέπει να καθορίζεται κατ’ ελάχιστο το ειδικότερο μέρος υλοποίησης του συμβατικού
αντικειμένου από κάθε μέλος της Ένωσης, η ποσοστιαία (%) κατανομή της αμοιβής μεταξύ
των  μελών  (χωρίς  αναγραφή  τιμών-επί  ποινή  αποκλεισμού)  και  να  ορίζεται  ο/οι
εκπρόσωπος-οι της Ένωσης και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες του. 

   Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
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ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει  υπογραφή μετά  την  έναρξη της  διαδικασίας  σύναψης
σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης).

   Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει
αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του
άρθρου 379 παράγραφος 3 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο (άρθρο 118, παρ.3, Ν.4412/2016):

 α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,

 β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,

 γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η
σύμβαση,

 δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.

Για  την  υποβολή προσφοράς  δεν  απαιτείται  η  υποβολή εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής. 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές  θα  κατατίθενται  στο  πρωτόκολλο  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου  Ζίτσας  (Παλαιό
Δημαρχείο - Λασκαρίνας 3α –ΕΛΕΟΥΣΑ) από  Παρασκευή 9/8/2019 έως και Πέμπτη
22/8/2019  και ώρα 14:00.
    

                                     
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                          ΚΑΡΑΤΑΣΙΤΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
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