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  Ο ∆ήµος Ηρακλείου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για 
την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας µε τίτλο  ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ και 
Προϋπολογισµού 74.090,00 ΕΥΡΩ, µαζι µε το ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
α) των Νόµων 4412/2016, 3463/2006, 3852/2010 και 4250/2014 καθώς και β) τους όρους 
του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω υπηρεσίας.  
   
Άρθρο 1ο: Είδος της διαδικασίας  
Η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχτηκε µε την αριθ.903/2016 απόφαση Ο.Ε. και σύµφωνα µε 
τα άρθρα 116 και 117 του Ν.4412/2016 είναι ο συνοπτικός διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης 
την πιο συµφέρουσα προσφορά ανά µηχάνηµα, από οικονοµική άποψη, που βασίζεται µόνο 
στην τιµή.  
 
Άρθρο 2: Χρόνος υποβολής προσφορών – προσβασιµότητα στα έγγραφα της 
σύµβασης (Άρθρο 96 του N.4412/2016) 
2.1 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Νέας Αλικαρνασσού, οδός 
∆ιονυσίου 13α  στις 28 ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. ενώπιον 
της αρµόδιας επιτροπής και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει 
στις 10:30. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω 
∆/νση και ταχυδροµικώς ή µε άλλο τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την 
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία 
µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο του διαγωνισµού.  
 
2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο της διακήρυξης 
και στα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (συµπεριλαµβανοµένου του εντύπου της 
οικονοµικής προσφοράς) µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου, από όπου µπορούν να τα 
προµηθεύονται δωρεάν. 
 
Άρθρο 3: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισµό 
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
 
Άρθρο 4: Σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών 
Τα συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
5. Η Τεχνική και η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και τα πλήρη τεχνικά και 
περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν µε την προσφορά. 
 
 
 
 



Άρθρο 5: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
5.1 Για την παρούσα παροχή υπηρεσίας, γίνονται δεκτοί στον διαγωνισµό οι παρακάτω 
οικονοµικοί φορείς: 
α) Έλληνες Πολίτες ή αλλοδαποί 
β) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
γ) Συνεταιρισµοί 
δ) Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύµβασης 
5.2 Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει γνώση των 
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και τους αποδέχονται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα.  
 
Άρθρο 6: Προϋποθέσεις συµµετοχής (άρθρα 73, 74 και 75 του Ν.4412/2016) 
Για κάθε οικονοµικό φορέα που µετέχει στον διαγωνισµό θα πρέπει να µην συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισµού 1 έως 4 και να πληρούται το κριτήριο επιλογής 5, δηλαδή: 
1. Να µην υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε 
το ν. 4198/2013 (Α' 215). 
∆ιευκρίνηση: Η παρούσα υποχρέωση σε περίπτωση φυσικού προσώπου αφορά το φυσικό 
πρόσωπο. 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 αφορά ιδίως: αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές και ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση ένωσης, η 
υποχρέωση αφορά τους φορείς που την αποτελούν κατά την έννοια των παραπάνω. 
2. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι 
ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος. Οι υποχρεώσεις που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 



ασφάλιση (όταν ο οικονοµικός φορέας είναι έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα) 
3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην 
Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος.  
4. Να µην έχει διαπράξει παράπτωµα ή αδίκηµα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (και καταλαµβάνει 
τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) 
5. Να διαθέτει την απαιτούµενη καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας, δηλαδή εγγραφή σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή 
του στο εν λόγω µητρώο και το αντικείµενο δραστηριότητάς του, σχετικό µε αυτό της παρούσας 
σύµβασης.  
 
Άρθρο 7: Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς (άρθρα 93, 94 και 95 του Ν.4412/2016) 
Ο φάκελος της προσφοράς, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα περιέχει: 
7.1 Τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής που πρέπει να περιέχει ο κυρίως φάκελος της 
προσφοράς είναι τα εξής: 
α) Ενηµερωµένο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε τις παρ. 2 
και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε µε την 158/2016 
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 
3698/16-11-2016, προκειµένου να δηλώσει ότι µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς του δεν βρίσκεται στις καταστάσεις των περιπτώσεων α έως στ της παρ.1 του ά.7 
της παρούσας (υπογράφεται κατά περίπτωση από τα πρόσωπα της διευκρίνησης της παρ.1 του 
ά.7 της παρούσας)  
β) Ενηµερωµένο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε τις παρ. 2 
και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε µε την 158/2016 
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 
3698/16-11-2016, προκειµένου να δηλώσει ότι µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς του έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παρ.2 και 3 του ά.7 της παρούσας, ότι 
δεν βρίσκεται στην κατάσταση της παρ.4 του ά.7 της παρούσας και ότι διαθέτει την 
απαιτούµενη καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας 
(υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόµιµο εκπρόσωπο του 
νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης, οι φορείς που την αποτελούν υπογράφουν ανάλογα 
µε τη νοµική τους µορφή χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις) 
γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, ως εξής: 
i) Για τα φυσικά πρόσωπα, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή ισοδύναµου εγγράφου. 
ii) Οι Ο.Ε, Ε.Ε.. οφείλουν να καταθέσουν το καταστατικό ίδρυσης, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ µε 
την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριµήνου. Οι 
Ε.Π.Ε., ΙΚΕ και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του 
ΓΕΜΗ µε την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου 
τριµήνου. 
iii) Οι ενώσεις, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των φορέων που την αποτελούν. 
δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους, 
δηλαδή στην περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε.. Ι.Κ.Ε. & Ε.Π.Ε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, θεωρηµένη 
για το γνήσιο της υπογραφής ενώ στην περίπτωση Α.Ε. η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης γίνεται 
µε την απόφαση του ∆.Σ. ε) σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), απόσπασµα πρακτικού 
περί έγκρισης συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης σε 
µέλος του ∆.Σ. ή σε τρίτο πρόσωπο. 
στ) σε περίπτωση ένωσης, δήλωση ή ιδιωτικό συµφωνητικό στο οποίο θα προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους – φορέα (συµπεριλαµβανοµένης 
τηςκατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) καθώς και ο εκπρόσωπος – συντονιστής της. 
ζ) σε περίπτωση συνεταιρισµού, βεβαίωση αρµόδιας αρχής για τη νόµιµη λειτουργία του 
Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ 
τα ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 
εγγράφων, πουέχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε 
περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή 
(άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, άρθρο 2, παρ. α, β). Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν  
 
 
 



χρειάζονται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης 
εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 
7.2 Τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς, δηλαδή: 
 
Α) Πίνακες συµµόρφωσης µε τις απαντήσεις του υποψήφιου αναδόχου και τις αντίστοιχες 
παραποµπές στα τεχνικά φυλλάδια. 
Β) Τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών που να τεκµηριώνουν την κάλυψη των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
Γ) Υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου αναδόχου για τις περιπτώσεις όπου η κάλυψη των 
τεχνικών απαιτήσεων δεν προκύπτουν από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 
 
7.3 Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει το έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς (αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µε τα λοιπά τεύχη της σύµβασης), 
συµπληρωµένο (η τιµή σε ευρώ), υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από τον οικονοµικό φορέα. 
Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο, από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που 
την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 
 
Άρθρο 8: Περιεχόµενο των προσφορών – τρόπος υποβολής τους (άρθρο 92 του 
Ν.4412/2016) 
8.1 Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται κατά την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού, 
το πρόσωπο που την υποβάλλει πρέπει να έχει µαζί του αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο και µπορεί να είναι: όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο το ίδιο το 
φυσικό πρόσωπο, όταν ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο ο νόµιµος εκπρόσωπός του, όταν 
πρόκειται για ένωση είτε όλα τα µέλη της µαζί (το καθένα εκπροσωπούµενο κατά τα παραπάνω) 
είτε ο εκπρόσωπός τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένος. Επίσης, η προσφορά µπορεί να υποβληθεί 
από τρίτο πρόσωπο µε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, σύµφωνα και µε όσα έχουν ήδη 
προαναφερθεί στην παρ. 7.1.δ της παρούσας. 
Οι προσφορές, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται µε τον 
ακόλουθο τρόπο: 
8.2 Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη Προσφορά 
β) η Επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύµβασης, 
δ) η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα (του φυσικού ή νοµικού προσώπου και, σε περίπτωση 
ένωσης, όλων των οικονοµικών φoρέων που την αποτελούν). 
 
8.3 Ο κύριος αυτός φάκελος (της παρ. 8.2) θα περιέχει τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» (παρ.7.1 της 
παρούσας) 
β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», όπως περιγράφονται 
στην παράγραφο 7.2. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ο οποίος περιέχει 
το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο ά.7.3 της παρούσας. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
της παρ. 8.2 
8.4 Οι προσφορές 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). Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - 
εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και στην 
αγγλικήγλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
8.5 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που  
 
 
 



υποβάλλονται τέτοιες. 
8.6 Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν 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 τη συµπλήρωση τους,σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
8.7 Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 
απαιτούµενες εξηγήσεις στην προκαθορισµένη προθεσµία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν 
αποδεκτές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
8.8 Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 
 
Άρθρο 9: Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 97 του Ν.4412/2016) 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό για διάστηµα δύο 
(2) µηνών από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, γεγονός που 
τεκµαίρεται από τη συµµετοχή του στη διαδικασία του διαγωνισµού. Για τυχόν παράταση της 
ισχύος της προσφοράς ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 10: Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών – διαδικασία του 
διαγωνισµού – ισοδύναµες προσφορές (Άρθρα 100 και 90 του Ν.4412/2016) 
10.1 Η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ.2.1 της παρούσας. Η έναρξη 
υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ηµεροµηνία στην αρµόδια 
επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή 
µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών 
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της επιτροπής, µε 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς. 
10.2 Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 
αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 
τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
φυλάσσονται, προκειµένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικ/κών 
συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή και 
βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
σύµβασης. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών και κατάταξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
10.3 Όλα τα παραπάνω στάδια α, β και γ µπορούν να θα διενεργηθούν την ηµέρα του 
διαγωνισµού σε µία ενιαία συνεδρίαση. Η αποσφράγιση των προσφορών, ο έλεγχος και η 
αξιολόγησή τους θα γίνουν από την επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 401/2016 
απόφαση ΟΕ. 
10.4 Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται ε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου η οποία κοινoποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016 (βλέπε άρθρο 13 της παρούσας) 
 
 
 



10.5 Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιµες προσφορές (µε την ίδια ακριβώς τιµή) 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 11: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (αποδεικτικά 
µέσα) – (Άρθρα 80 και 103 του Ν.4412/2016) 
11.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να 
υποβάλει εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν 
µε τις Υ.∆. της παρ.8.1 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ή αποστέλλεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια επιτροπή. 
11.2 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. 
11.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 
προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 
74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
τότε εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ.3 έως 5 του ά.103 του Ν.4412/2016. 
11.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την αρµόδια επιτροπή (είναι η επιτροπή του άρθρου 10.3 της παρούσας) και τη 
διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις) είτε της κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (του 
άρθρου 105 του Ν.4412/2016). 
11.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνωδικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 
11.6 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να προσκοµίσει στην 
προθεσµία του ά.10.1 της παρούσας είναι τα εξής: 
Α) για τα όσα δηλώθηκαν στην Υ.∆. του άρθρου 8.1.α, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 
λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Σε 
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν 
οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι 
κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του 
διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το 
αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση 
διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. Το 
παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για τα πρόσωπα που αναφέρονται στη διευκρίνιση του ά.7.1 της 
παρούσας. 
Β) για τα όσα δηλώθηκαν στην Υ.∆. του ά.7.1.β της παρούσας, Ι) για την παρ.2 του ά.6 της 
παρούσας, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή 
του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά 
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και την 
επικουρική ασφάλιση), ΙΙ) για την παρ.3 του ά.7 της παρούσας, εφόσον ο οικονοµικόςφορέας 
φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο. Σε 
περίπτωση που ο φορέας δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική 
αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής  
 
 
 



ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, ΙΙΙ) για την παρ.5 του ά.7 της 
παρούσας, πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει 
να προκύπτει η εγγραφή του στο εν λόγω µητρώο και ο αντικείµενο δραστηριότητάς του, 
σχετικό µε αυτό της παρούσας σύµβασης. 
Τα παρόντα δικαιολογητικά σε περίπτωση ένωσης εκδίδονται για κάθε φορέα – µέλος που την 
αποτελούν. 
 
Άρθρο 12 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης (άρθρο 105 του Ν.4412/2016) 
12.1 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. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί 
ένσταση του ά.127 του Ν.4412/2016 (βλέπε άρθρο 13 της παρούσας). 
12.2 Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο 
και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας εγγύηση 
καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας. 
12.3 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.4412/2016. 
12.4 Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου χωρίς περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου καθώς και χωρίς να 
µεταβάλλεται η συνολική φύση της σύµβασης (άρθρο 132 του Νόµου) 
 
Άρθρο 13: Ενστάσεις (άρθρο 127 του Ν.4412/2016) 
13.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
13.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 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 ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο 
 
14.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1.α του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση 
συµµετοχής. 
14.2 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό 
χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, για δύο (2) µήνες. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, µετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
του συνόλου των εργασιών της σύµβασης. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα  
 
 
 



µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
14.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρούσας. Ειδικά 
το γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως τα 
παρακάτω στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς 
την οποία απευθύνεται δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 
την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού και η) τον τίτλο της σύµβασης. 
14.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 15: Ματαίωση της διαδικασίας (άρθρο 106 του Ν.4412/2016) 
Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά 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 διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
δ) 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, 
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή 
Προστασίας του περιβάλλοντος. 
Επίσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί –εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- να προβεί στην 
εφαρµογή των παρ.3-5 του ά.106 του Ν.4412/2016 
 
Άρθρο 16: Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016) 
16.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµατου 
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 που δεν 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. 
16.2 Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
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. 
16.3 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 οι κυρώσεις της παρ.4 το ά.203 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 17: Χρόνος εκτέλεσης εργασιών (άρθρα 206 και 208 του Ν.4412/2016) 
17.1 Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας ορίζεται στους ___ µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης. Η παροχή θα γίνει µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου. 
Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας 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 
εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας. 
17.2 Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών της 
υπηρεσίας, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο εκτέλεσης. 
17.3 Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή 
του σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή. 
17.4 Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών της 
υπηρεσίας, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη εκτέλεση, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 
17.5 Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να εκτελεστούν οι εργασίες, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
17.6. Οι κυρώσεις που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας, 
είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 
17.7 Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας θα γίνει από την επιτροπή που 
συγκροτήθηκε µε την αριθ. _______________ και κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των 
ά.208 και 209 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 18: ∆ηµοσιότητα 
Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 66 του 
Ν.4412/2016.  
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί στη "∆ΙΑΥΓΕΙΑ" σύµφωνα µε το Ν.3861/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Άρθρο 19: Χρηµατοδότηση της υπηρεσίας - Πληρωµή Αναδόχου (άρθρο 200 του 
Ν.4412/2016) 
19.1 Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από ∆ηµοτικούς Πόρους, από ΚΑ 30-6233.006 
19.2 Η πληρωµή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει µε την εξόφληση του 100% 
της συµβατικής αξίας, µετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ά.200 του Ν.4412/2016. 
19.3 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών, την κράτηση 0,06% υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (όπως αντικαταστάθηκε το έβδοµο 
εδάφιο του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος και κάθε 
νόµιµη κράτηση. Ο Φ.Π.Α. βαραίνει το ∆ήµο.  
 
Άρθρο 20: ∆ιάφορες ρυθµίσεις – Επίλυση ∆ιαφορών – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο. 
Η ψήφιση της πίστωσης έγινε µε την 903/2016 απόφαση ΟΕ, η έγκριση διενέργειας της 
υπηρεσίας και ο καθορισµός τρόπου ανάθεσής της έγιναν µε την αριθ. 903/2016  απόφαση 
OE, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ο καταρτισµός των όρων του διαγωνισµού µε την 
903/2016  απόφαση ΟΕ. 
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 φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και οι λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της ∆ιακήρυξης, όπως ισχύουν.  
  

Ο Αντιδήµαρχος 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 
 
 

 


