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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής , συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την
μετάβαση διαμονή και συμμετοχή της Νεανική χορωδία του Δήμου Ηρακλείου στο Διεθνές φεστιβάλ

χορωδιών της Interkultur στην Perugia της Ιταλίας από 1 έως 5 Μαΐου 2019 . Η Μελέτη της
σύμβασης παροχής υπηρεσίας αποτελείται από την (Τεχνική Έκθεση /Περιγραφή, τον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό και την Συγγραφή Υποχρεώσεων,) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Διακήρυξης.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΓ. ΤΙΤΟΥ αρ. 1

Πόλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός

71202

Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.heraklion.gr.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην διεύθυνση www.heraklion.gr
β)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα τηλ. (+30)
2813409185-186-189-403, e-mail: prom@heraklion.gr.

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης1
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει τον οικείο Κ.Α 00-6423.001 εξόδων με τίτλο δαπάνης: « Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση τρίτων » για το έτος 2019.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι ανάθεση παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μετάβαση διαμονή
και συμμετοχή της Νεανική χορωδία του Δήμου Ηρακλείου στο Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών της

Interkultur στην Perugia της Ιταλίας από 1 έως 5 Μαΐου 2019

1

Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : CPV 63510000-7 (Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες )
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών και μόνο
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των :
…
∆ιαµονή - ∆ιατροφή:

12.328,00

Μετακινήσεις - Εισιτήρια

17.672,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30.000,00

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη της
μελέτης (Τεχνική Έκθεση ,Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Συγγραφή
Υποχρεώσεων ) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
2
τιμής .
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας με την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει :
1. Να προπληρώσει την διαμονή των ταξιδιωτών ( 44 άτομα σύμφωνα με την 386 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ) μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου M & C Music Contact GmbH,
εκπροσωπούμενο από τον διευθυντή κ. Stefan Bohländer στο οποίο έχει ανατεθεί από την
διοργάνωση του VOICES FOR PEACE Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών της Interkultur η διαχείριση .
2. Να προπληρώσει τα εισιτήρια των ταξιδιωτών από Ηράκλειο – έως την Perugia της Ιταλίας και

αντιστρόφως .
3. Στα έξοδα πρέπει να συμπεριληφθούν και ένα ταξίδι με λεωφορείο από Perugia 1
Μαΐου (αναχώρηση απόγευμα πριν τις 15:00μμ -γενική πρόβα αρχίζει στις 16:00 στο Assisi ) και
επιστροφή στη Perugia αργά το βράδυ μετά την λήξη της εναρκτήριας εκδήλωσης .

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως3:
Α.
Του ν. 4605 / 2019 ( 52Α΄) άρθρο 43 ΄΄ Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412 / 2016 (Α΄147 )
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 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,

2
3

Άρθρο 86 ν.4412/2016
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
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της 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»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
του άρθρου 11 παρ. 5 του π.δ/τος 28/1980 (Α/11)
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω
B.
• Η με αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του Δήμου
Ηρακλείου
•

Η με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής
α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων
β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος δ) Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των συναφών
εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω

•

Η με αριθμό …../……. Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, οδός Αγ. Τίτου αρ.1, 1ος όροφος,
αίθουσα «Ανδρέα Παπανδρέου» την 22/ 04 / 2019 , ώρα 9:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του
διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή 22/ 04 / 2019 , ώρα 9:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
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1.6 ∆ηµοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 4.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης (Προκήρυξη) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:
Στην ημερήσια εφημερίδα: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα
αποσταλεί στο Επιμελητήριο ΜΕ EMAIL .
Η Διακήρυξη με όλα τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα της σύμβασης, θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο,
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.heraklion.gr στην διαδρομή : Αρχική
► Επικαιρότητα ► Διακηρύξεις - Δημοπρασίες, στις 12 / 04 / 2019.

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 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, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 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 τους5
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

4
5

Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης6 είναι τα ακόλουθα:

•

η με αρ. 35439/11-04-2019 Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην
εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

•

η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Έκθεση ,Τεχνικές Προδιαγραφές,
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Συγγραφή Υποχρεώσεων ) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής

•
•

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.heraklion.gr/press/auction
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες και φροντίδα τους.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο 4 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών
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 θα 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 παράταση των προθεσμιών7.

6

7

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του
άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την
προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές
υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2
του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που
περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.8
Τα αποδεικτικά έγγραφα 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 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).9
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.10
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα11.
2.1.5 Εγγυήσεις12
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) 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.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), 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,
8
9
10

11
12

Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016
Άρθρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 14 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού13, 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 εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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.14
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή15 για την υποβολή προσφοράς16.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.17
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής18
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού19
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:

13
14

15
16

17

Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς
της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016

18

Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016

19

Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
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2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους20 :
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).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη 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:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.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,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.2.3.2. 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 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.

20

Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την
παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.
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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 τους21.
β) Όταν 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.
2.2.3.3.22
2.2.3.4. Αποκλείεται23 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) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
γ) 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,
(δ) 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,
(ε) 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,
(στ) 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,
(ζ) 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,

21

22

23

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί
δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα
η A.A. διαγράφεται η παράγραφος 3 α ή/και β αντίστοιχα.
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά
συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού
της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4).
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές
της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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(η) 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.
2.2.3.5. 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
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2. β. και 2.2.3.424 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 25.
2.2.3.7. 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.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις
της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία
του σχετικού γεγονότος26
2.2.3.8. 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.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας27
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι
Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες . Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο Επιμελητήριο.

24
25
26
27

Όπως προηγούμενη υποσημείωση
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017.
Άρθρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια28
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα29
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης30
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
διακήρυξη , το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ31 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 ).
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Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το
άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με
αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους
οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν
τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από
τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις
απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου
2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει
να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς
παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των
συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη
μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου
παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016)
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις
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Το ΤΕΥΔ υπογράφετε έως και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
συνεπώς θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής.
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα32
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201633.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)34.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.435.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν36.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά37:

32

33
34
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Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου (το οποίο
να έχει εκδοθεί έως τρεις ( 3 ) μήνες πριν από την υποβολή τους ) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας (για την Ελλάδα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον είναι σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους , άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως
τρείς ( 3 ) μήνες πριν από την υποβολή τους ). Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος θα υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση του αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές .
για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής38
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 στην περίπτωση β΄, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που
προβλέπεται στην περίπτωση 2.2.3.2 στην περίπτωση β ΄ ( γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80,) αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 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, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.»
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 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 συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. 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.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος

38

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Άρθρο 80 παρ.2γ του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017
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μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά
τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.39
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό Βιοτεχνικού ή
Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητήριου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό
και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους και το οποίο θα έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή τους .
Β.3.
Β.4.
Β.5.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει 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). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους40 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.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Οι ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως και τρείς μήνες πριν από την υποβολή τους και
οι υπεύθυνες Δηλώσεις να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.

39

40

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης41
Κριτήριο ανάθεσης42 της Σύμβασης43 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής44

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τεύχη της μελέτης ,για όλες τις
περιγραφόμενες υπηρεσίες .
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής45.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Αγ. Τίτου 1). Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό,
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

41

42

43
44

45

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου
86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές
που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου
να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86).
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: :……………………………................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ * :…………………………….........................................

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «……………………………………………………………»
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:………………../……-……..-…………..
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: …./…/………. και ώρα……..

*Τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνουν Ταχ. Δ/νση, Τηλέφωνο,
Φαξ και Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό,
η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία
επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. 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) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
του άρθρου 2.4.2.2..
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..
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2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

2.4.2.7. Η ε9 νωση οικονομικω9ν φορε9 ων υποβα9 λλει κοινη9 προσφορα9 , η οποι9α υπογρα9 φεται
υποχρεωτικα9 , ει9τε απο9 ο9 λους τους οικονομικου9 ς φορει9ς που αποτελου9 ν την ε9 νωση, ει9τε απο9
εκπρο9 σωπο9 τους νομι9μως εξουσιοδοτημε9 νο. Στην προσφορα9 απαραιτη9 τως πρε9 πει να προσδιορι9ζεται η
ε9 κταση και το ει9δος της συμμετοχη9 ς του (συμπεριλαμβανομε9 νης της κατανομη9 ς αμοιβη9 ς μεταξυ9 τους)
κα9 θε με9 λους της ε9 νωσης, καθω9ς και ο εκπρο9 σωπος/συντονιστη9 ς αυτη9 ς.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν46:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/201647, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης . Το ΤΕΥΔ
υπογράφετε έως και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών συνεπώς ο
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία υπογραφής κατά την υπογραφή .

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις- Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές” της
Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα48 49.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν50.
2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρεχόμενο τιμολόγιο προσφοράς :
Α. Τιμές
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης51.
Οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις 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
46
47

48
49

50
51

Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
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τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή52 στο
τεύχος «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της μελέτης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
διακήρυξης.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών53
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μήνες
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
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 και την εγγύηση συμμετοχής 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.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών54
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 στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,55
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 την παράγραφο 3.1.1. 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 την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στη
παρούσα διακήρυξη .,
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 73 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,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

52
53
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55

Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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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.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. 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 Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας
(σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και
η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού 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 τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί αργότερα την ίδια
ημέρα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με
τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω 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 Διαγωνισμού.
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δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.56 Κατά της ανωτέρω απόφασης
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή57 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές58.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης59 - ∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα δικαιολογητικά,
που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η
αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.»..
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, 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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
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Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία
έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά
τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του60.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά και έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με
την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.61.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις62
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.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται
και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής63. 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, από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
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Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
Άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 26 και 27 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών 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
επισυνάπτεται64. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 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.
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άρθρο 19 Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 65
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους του παραδοτέου της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά] μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
65

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.66. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 67 68

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης69
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, 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 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της 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.
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Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά το οριστικό τέλος του ταξιδιού και την υποβολή από τον ανάδοχο
τιμολόγιο παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών και την οριστική παραλαβή αυτών από την Επιτροπή που έχει
ορίσει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 221/ του ν.4412/2016 .
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.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος70 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, 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 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξής 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
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
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Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων71
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – Αντικατάσταση), 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 προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 37 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
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6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τον
υπεύθυνο της Νεανική χορωδίας του Δήμου Ηρακλείου ο οποίος με βεβαίωση του προς την Επιτροπή
παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2 ∆ιάρκεια Σύµβασης72
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής έως το τέλος του ταξιδιού

6.3

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 22173 του ν. 4412/2016, . Κατά τη
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.74

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 75
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
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Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
74 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
75 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
73

Σελίδα 31

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813-409000 fax 2810-229207 Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής για την «παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μετάβαση
διαμονή και συμμετοχή της Νεανική χορωδία του Δήμου Ηρακλείου στο Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών της Interkultur στην
Perugia της Ιταλίας από 1 έως 5 Μαΐου 2019»
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 30.000,00 € ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ) .
2. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 22/04/ 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.
στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ 71202 , ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για την
συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας, ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ 71202, με την
ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή, για την σύμβαση «παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μετάβαση
διαμονή και συμμετοχή της Νεανική χορωδία του Δήμου Ηρακλείου στο Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών της Interkultur στην
Perugia της Ιταλίας από 1 έως 5 Μαΐου 2019» το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων..
Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν:
-ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον
δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
-ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)
-στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Αγ. Τίτου 1.
Η προκήρυξη (προκήρυξη της διακήρυξης):-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».-Θα
αποσταλεί στα Επιμελητήρια
-Θα δημοσιευθεί μία φορά στην Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η δημοσίευση γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 04/4/2019
Α.Π.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο
Τ.Κ: 71201
Τηλ.: 2813409365
E-mail : kornarou-s@heraklion.gr,

Τεχνική Έκθεση
Υπηρεσία με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού, την εκτέλεση της υπηρεσίας

κατ΄αποκοπή για την συμμετοχή της Νεανικής χορωδίας στο Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών της
Interkultur στην Perugia της Ιταλίας από 1 έως 5 Μαΐου 2019.
ΚΑ: 00-6423.001
Ποσού: 30.000,00€ με ΦΠΑ
CPV 63510000-7 (Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες)
Η πραγματοποίηση της υπηρεσίας θα γίνει με βάση τις κείμενες διατάξεις του Ν.4555/2018 και του
Ν.4412/2016 με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
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1. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου

Τον Μάιο του 2019 θα διεξαχθεί το φεστιβάλ χορωδιών της Interkultur στην Perugia της Ιταλίας. Η
συμμετοχή μας σε αυτό το φεστιβάλ θα καταδείξει με τον καλύτερο τρόπο πως στην πόλη μας η μουσική
παιδεία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο συνεχίζοντας την πλούσια παράδοση της στην καλλιέργεια των
τεχνών. Η χορωδία θα γίνει για ακόμα μια φορά προπομπός και πρέσβειρα Πολιτισμού και θα ταξιδέψει σε
μια ιστορική πόλη δημιουργώντας διόδους διαπολιτισμικής συνέργειας σημαντικούς και πολύτιμους για το
εγγύς μέλλον και το άνθισμα της καλλιτεχνικής ανέλιξης το οποίο επιχειρείται στην πόλη μας με κάθε τρόπο.
Αυτή η πολιτιστική δραστηριοποίηση, αποτελεί έναν ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών για το νησί μας και
αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους προβολής του τουριστικού μας προϊόντος προς τα
έξω.
Η πραγματοποίηση αυτής της αποστολής, η οποία έχει τις εξής προδιαγραφές, όπως καθορίζονται
από τους διοργανωτές του Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών της Interkultur. Εκτιμάτε ότι θα γίνει, Αναχώρηση
της χορωδίας την 1η Μαΐου και επιστροφή 5 Μαΐου. Διαμονή στην Περούτζια.
Τα μέλη της αποστολής είναι ενδεικτικά: 38 παιδιά, δύο συνοδοί, μαέστρος, πιανίστας, σκηνοθέτης
και οπερατέρ για την κάλυψη του φεστιβάλ με υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε ντοκιμαντέρ αφιερωμένο
στη χορωδία του Δήμου (Σύνολο 44 άτομα). Το κόστος υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στις 30.000€.
Την όλη διοργάνωση, ταξίδια, μετακίνηση θα αναλάβει κατ΄ αποκοπή Ταξιδιωτικό Πρακτορείο ή
μεμονωμένα Ταξιδιωτικές Εταιρείες λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της μετακίνησης αυτής ως
«Υπηρεσία με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού, την εκτέλεση της υπηρεσίας κατ΄ αποκοπή
για την συμμετοχή της χορωδίας στο Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών της Interkultur στην Perugia της Ιταλίας
από 1 έως 5 Μαΐου 2019».
Οι αναθέσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα, το άρθρο
158 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
σήμερα και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α» Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι.
Η παραπάνω υπηρεσία θα βαρύνει τον 00-6423.001, (CPV: 63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών
πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες), με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (Μετακλητοί
σύμβουλοι & συνεργάτες, ειδικοί γραμματείς κλπ. ιδιώτες) (εισιτήρια, διαμονή, αποζημίωση)». Η
πραγματοποίηση της υπηρεσίας θα γίνει με βάση τις κείμενες διατάξεις του Ν.4555/2018 και του
Ν.4412/2016 με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Ενδεικτικός προϋπολογισµός κατ’ αποκοπή ∆ιαµονή, ∆ιατροφή, Μετακίνηση, Εισιτήρια δεν
δύναται να υπερβεί τα 30.000,00€:
Διαμονή - Διατροφή:

12.328,00

Μετακινήσεις - Εισιτήρια

17.672,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30.000,00

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Το αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η πραγματοποίηση αυτής της αποστολής, να γίνει βάση
προδιαγραφών, όπως αυτές ορίστηκαν από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ. Εκτιμάται ότι θα γίνει
αναχώρηση της χορωδίας την 1η Μαΐου και επιστροφή 5 Μαΐου 2019.
Α. Μετάβαση από Ηράκλειο προς Περούτζια.
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Β. Επιστροφή από Περούτζια προς το Ηρακλείου.
Γ. Μετακινήσεις προς, εντός, εκτός Περούτζιας.
Το ταξιδιωτικό γραφείο θα αναλάβει εξολοκλήρου την αστική ευθύνη της αποστολής από το Ηράκλειο
και για όλο το χρονικό διάστημα που η αποστολή θα βρίσκεται εκτός της πόλης του Ηρακλείου.
(Οδηγός, Λεωφορείο, καύσιμα, παντός είδους φόροι, τέλη, και ότι άλλο έξοδο δύναται να προκύψει θα
επιβαρύνει εξολοκλήρου το ταξιδιωτικό γραφείο).
Δ. Διαμονή στο Περούτζια, βάση προδιαγραφών, όπως αυτές ορίστηκαν από τους διοργανωτές του
Φεστιβάλ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

2. Τεχνικές προδιαγραφές Αντικειμένου ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο Δήμος Ηρακλείου θα υποστηρίξει οικονομικά την Υπηρεσία με
την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού, την εκτέλεση της

ΗΜ/ΝΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

υπηρεσίας κατ΄αποκοπή για την συμμετοχή της χορωδίας στο
Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών της Interkultur στην Perugia της
Ιταλίας από 1 έως 5 Μαΐου 2019. - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1. Κ.Α. 00-6423.001, (CPV: 63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών
πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες), με τίτλο: «Οδοιπορικά
έξοδα και αποζημίωση τρίτων (Μετακλητοί σύμβουλοι &
συνεργάτες, ειδικοί γραμματείς κλπ. ιδιώτες) (εισιτήρια,
διαμονή, αποζημίωση)». Η πραγματοποίηση της υπηρεσίας θα
γίνει με βάση τις κείμενες διατάξεις του Ν.4555/2018 και του
Ν.4412/2016 με την διαδικασία της διαδικασία του
Συνοπτικού Διαγωνισμού..

…./…../2019

Ο μειοδότης - ταξιδιωτικό πρακτορείο αναλαμβάνει εξολοκλήρου να επικοινωνήσει με την
διοργανώτρια εταιρεία του διαγωνισμού ώστε να διενεργηθεί ομαλά η μετάβαση της αποστολής στο Ασίζη
την 1η Μαΐου 2019 για την έναρξη του φεστιβάλ. Επίσης αναλαμβάνει εξολοκλήρου τις όποιες μεταβιβάσεις
εντός και εκτός της Perugia ώστε η αποστολή να συμμετέχει στο καθημερινό πρόγραμμα εμφανίσεων όπως
αυτό έχει οριστεί από την διοργανώτρια εταιρεία, με την οποία θα πρέπει να είναι σε πλήρη και
αποκλειστική συνεννόηση.
Το ταξιδιωτικό γραφείο θα αναλάβει εξολοκλήρου την αστική ευθύνη της αποστολής από το
Ηράκλειο και για όλο το χρονικό διάστημα που η αποστολή θα βρίσκεται εκτός της πόλης του Ηρακλείου.
Επίσης το ταξιδιωτικό γραφείο υποχρεούται να συνάψει την σύμβαση και να αποδεχτεί καθ’ όλα
τους όρους που έχουν τεθεί από την διοργανώτρια εταιρεία, ως μοναδικός συμβαλλόμενος με αυτή λόγω
της κατ’ αποκοπήν ανάθεσης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας από το Δήμο Ηρακλείου προς τον μειοδότη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Πλοήγησης της M & C Music Contact Ltd.

01. Σύναψη της σύμβασης ταξιδιού Με την κράτηση, είτε γραπτώς είτε προφορικά ή τηλεφωνικά, ο
πελάτης προσφέρει στον ταξιδιωτικό πράκτορα M & C Music Contact GmbH, εκπροσωπούμενο από τον
διευθυντή κ. Stefan Bohländer, τη σύναψη του συμβολαίου ταξιδιού με δεσμευτικό τρόπο. Η κράτηση
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πραγματοποιείται επίσης και για όλους τους άλλους συμμετέχοντες, για τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,
ο εκδότης αναλαμβάνει ευθύνη ως προς τις δικές του υποχρεώσεις. Η σύμβαση έχει νομική ισχύ με τη
γραπτή επιβεβαίωση της Music Contact. Εάν το περιεχόμενο της επιβεβαίωσης κράτησης διαφέρει από το
περιεχόμενο της αίτησης κράτησης, τότε αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως νέα προσφορά από την M
& C Music Contact, η οποία θα είναι σταθερή και δεσμευτική για την M & C Music Contact για διάρκεια 10
ημερών. Η σύμβαση που συνάπτεται βάσει μιας τέτοιας τροποποιημένης προσφοράς τίθεται σε ισχύ μόνο
υπό τον όρο ότι ο ταξιδιώτης δηλώνει την αποδοχή του εντός της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου. Η
αποδοχή γίνεται επίσης, εάν ο καταθέτης πληρώσει το πλήρες ποσό του, μια κατάθεση στο ταξίδι ή ξεκινά.
02. Τιμές και πληρωμή Οι τιμές και η πληρωμή που συμφωνήθηκαν κατά τη σύναψη της σύμβασης είναι
δεσμευτικές. Οι ειδικές υπηρεσίες (μονόκλινα δωμάτια, εκδρομές, παράταση των διακοπών) θα ληφθούν
υπόψη μόνο εάν έχουν γίνει κράτηση και έχουν επιβεβαιωθεί γραπτώς. Ο booker πρέπει να καταβάλει
προκαταβολή 10%, αλλά όχι περισσότερο από 250 ευρώ ανά άτομο. Τα τέλη που δεν αφορούν την τιμή
ταξιδιού όπως τα τέλη θεώρησης, τα ασφάλιστρα κ.λπ. πρέπει να καταβληθούν επιπλέον στην προκαταβολή
ταυτόχρονα με την προκαταβολή. Η καταβολή της προκαταβολής καθώς και το υπόλοιπο είναι δυνατή μόνο
μετά την παράδοση του πιστοποιητικού προστασίας σύμφωνα με το § 651k, παράγραφος 4 του BGB
(Γερμανικού Αστικού Κώδικα). Το υπόλοιπο της πληρωμής οφείλεται 30 ημέρες πριν από την έναρξη του
ταξιδιού ή όταν παραδίδονται τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Εάν ο καταστηματάρχης πληρώσει καθυστερημένα
και τα ταξιδιωτικά έγγραφα πρέπει να αποσταλούν με ρητή παράδοση, θα διατηρήσουμε το δικαίωμα να
χρεώσουμε για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα αποστέλλονται κατ 'αρχήν
όχι πριν από τη συνολική πληρωμή. (Πληρωμή στο M & C Music Contact στο Fernwald).
03. Υπηρεσίες, αλλαγές υπηρεσιών α) Οι συμβατικές υπηρεσίες προκύπτουν από την περιγραφή των
υπηρεσιών, το φυλλάδιο καθώς και από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην επιβεβαίωση του
ταξιδιού. Η περαιτέρω ρύθμιση που γίνεται μέσω προφορικών ή συμπληρωματικών κανονισμών απαιτεί
γραπτή μορφή. Οι μεταβολές ή οι αποκλίσεις των ταξιδιωτικών υπηρεσιών από το συμφωνημένο
αντικείμενο της σύμβασης τουριστικού ταξιδιού που είναι και δεν αποτελούν πράξεις που παραβιάζουν την
καλή πίστη και οι οποίες διαπράττονται από τη M & C Music Contact μετά τη σύναψη της σύμβασης
επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν είναι σημαντικές και δεν περιορίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά των
κρατημένων διακοπών. Αυτό δεν επηρεάζει τυχόν αξιώσεις εγγύησης εάν οι τροποποιημένες υπηρεσίες
έχουν βρεθεί ελλιπείς ή ελαττωματικές. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας θα ενημερώσει αμέσως τον πελάτη για
τυχόν αλλαγές των υπηρεσιών. Αν χρειαστεί, θα προσφέρουμε στον πελάτη μια δωρεάν αλλαγή κράτησης.
Εάν το κόστος μεταφοράς ή τα τέλη μεταφοράς για συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως τα λιμενικά και
αερολιμενικά τέλη αυξηθούν ή οι συναλλαγματικές ισοτιμίες των σχετικών διακοπών αλλάξουν, ο
ταξιδιωτικός πράκτορας θα διατηρήσει το δικαίωμα να αλλάξει τις επιβεβαιωμένες τιμές κατά την κράτηση,
στο βαθμό που η αύξηση αυτή θα έχει επίπτωση στην τιμή ταξιδιού ανά άτομο ή ανά έδρα, υπό την
προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον 4 μήνες μεταξύ της σύναψης της σύμβασης και της
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συμφωνηθείσας ημερομηνίας ταξιδιού. Ο υπολογισμός των νέων τιμών πρέπει να είναι διαφανής. Σε
περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης της τιμής των διακοπών ή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο
σύνολό τους, ο ταξιδιωτικός πράκτορας οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον πελάτη, χωρίς καθυστέρηση, το
αργότερο 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού. Οι αυξήσεις των τιμών δεν επιτρέπονται μετά
από αυτό το χρονικό σημείο. Εάν οι τιμές αυξάνονται πάνω από 5%, ο ταξιδιώτης θα έχει το δικαίωμα να
αποσυρθεί από το συμβόλαιο τουριστικού ταξιδιού ή να απαιτήσει ισότιμο ταξίδι ως υποκατάστατο. Ο
ταξιδιώτης οφείλει να διεκδικήσει αμέσως αυτά τα δικαιώματα έναντι του οργανωτή ταξιδιών μετά από την
εξήγηση του τελευταίου σχετικά με την αύξηση των τιμών. β) Αμοιβή διακίνησης 15 ευρώ ανά ταξιδιώτη θα
χρεώνεται για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ταξιδιωτικό πράκτορα κατόπιν αιτήματος του
ταξιδιώτη ή με εντολή του ταξιδιώτη, οι οποίες δεν είναι μόνο δευτερεύουσας σημασίας και οι οποίες
διοργανώνονται για τον ταξιδιώτη μέχρι 30 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Εάν οι ταξιδιώτες και
οι άλλοι ταξιδιώτες που τον συνοδεύουν και οι οποίοι δεν αποζημιώνονται με τέλη ακύρωσης ή μεταβολής
είναι οι συνέπειες των αλλαγών αυτών, η διαφορά μεταξύ της νέας και της παλαιάς τιμής βαρύνει τον
ταξιδιώτη.
04. Απόσυρση ή αλλαγή κράτησης από τον πελάτη Πριν από την έναρξη του ταξιδιού, κάθε ταξιδιώτης
μπορεί να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή το ταξίδι του σύμφωνα με το § 651 i BGB. Για να αποφύγετε
παρεξηγήσεις, συνιστάται να δώσετε πάντα γραπτή ειδοποίηση για την ακύρωσή σας αναφέροντας τον
αριθμό της σύμβασης σας. Σε περίπτωση ακύρωσης από τον ταξιδιώτη, η M & C Music Contact θα έχει το
δικαίωμα σε επαρκή αποζημίωση λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες που εξοικονομούνται μέσω της
συνήθως πιθανής εμπορικής χρήσης αυτών των ακυρωμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών για άλλους
ταξιδιώτες. Η M & C Music Contact δικαιούται να χρεώνει δικαίωμα ακύρωσης υπό μορφή κατ 'αποκοπήν
ποσού ακυρώσεως (αν η κράτηση δεν μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο που ονομάστηκε από το ακυρωτικό
σύμφωνα με την § 651 b BGB), η οποία υπολογίζεται, όπως περιγράφεται παρακάτω, με τη μορφή ποσοστού
της τιμής ταξιδιού του ατόμου που κάνει την ακύρωση: α) Το ελάχιστο 10% του συνολικού ποσού μέχρι τις
61 ημέρες πριν την άφιξη το πολύ 50 ευρώ το άτομο το πολύ β) 20% του συνολικού ποσού από την 60η έως
την 31η ημέρα πριν την άφιξη. γ) 30% του συνολικού ποσού από την 30η έως την 21η ημέρα πριν την άφιξη.
δ) το 40% του συνολικού ποσού από την 20η έως την 15η ημέρα πριν την άφιξη. ε) 50% του συνολικού
ποσού από την 14η έως την 7η ημέρα πριν την άφιξη. στ) 80% του συνολικού ποσού από την 6η έως την 1η
ημέρα πριν την άφιξη. ζ) 100% του συνολικού ποσού κατά την ημέρα άφιξης (ή μη εμφάνιση). Σε περίπτωση
ακύρωσης, ο ταξιδιώτης υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα δελτία και άλλα
εισιτήρια που του έχουν παραδοθεί. Εάν δεν επιστραφούν εισιτήρια, τρένα ή λεωφορεία ή παρόμοια
εισιτήρια, η M & C Music Contact θα έχει το δικαίωμα να χρεώσει την πλήρη τιμή. Ο ταξιδιώτης αναλαμβάνει
το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν υπέστη ζημία ή απώλεια από την M & C Music Contact ή λιγότερη ζημία ή
απώλεια από εκείνη που ζητήθηκε βάσει του σημείου 04 υπό μορφή κατ 'αποκοπήν ποσού. Με τον ίδιο
τρόπο, η M & C Music Contact διατηρεί το δικαίωμα να αποδείξει ότι οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν
είναι υψηλότερες από τις κατ 'αποκοπή τιμές που αναφέρονται στο σημείο
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04. Για τη δική σας ασφάλεια, η M & C Music Contact συνιστά να συνάψετε ασφάλιση σχετικά με το κόστος
της απόσυρσης από μια κράτηση. Μέχρι 22 ημέρες πριν από την έναρξη των διακοπών και με την παραλαβή
της γραπτής επιβεβαίωσης, χρεώνονται 30 ευρώ ανά άτομο για αλλαγές πτήσεων ή ημερομηνιών ταξιδίου
καθώς και για αλλαγές στις ονομασίες.
05. Απόσυρση και καταγγελία από τον ταξιδιωτικό πράκτορα Ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να
αποχωρήσει από τη σύμβαση τουριστικού ταξιδιού πριν από την έναρξη των διακοπών στις ακόλουθες
περιπτώσεις: α) χωρίς καθορισμένη περίοδο εάν ο ταξιδιώτης, παρά την προειδοποίησή του, παραβιάζει
επίμονα την πραγματοποίηση των διακοπών ή αν δεν τηρεί τους όρους της σύμβασης ταξιδιού. Εάν ο
ταξιδιωτικός πράκτορας τερματίσει τη σύμβαση, θα διατηρήσει την τιμή των διακοπών. πρέπει ωστόσο να
λάβει υπόψη την αξία των εξοικονομούμενων δαπανών. β) μέχρι 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη των
διακοπών, εάν δεν επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός των συμμετεχόντων για τις εν λόγω διακοπές. Ο
ταξιδιώτης πρέπει να ενημερωθεί αμέσως για τον τερματισμό. Ο ταξιδιώτης επιστρέφει την τιμή των
διακοπών. Ο ταξιδιώτης δεν δικαιούται πλέον αξιώσεις. γ) έως και 4 εβδομάδες πριν από την έναρξη του
ταξιδιού, εάν ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν είναι σε καμία περίπτωση σε θέση να πραγματοποιήσει τις
διακοπές, διότι ενδέχεται να κινδυνεύσει να πτωχεύσει. Η ανεπαρκής κάλυψη του κόστους πρέπει να
φθάνει τουλάχιστον το 5% του κόστους των ταξιδιών. Αυτό δεν ισχύει εάν η M & C Music Contact έχει
υπαιτιόταν για τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την ανεπαρκή κάλυψη των εξόδων (π.χ. ψευδής
υπολογισμός) ή εάν η M & C Music Contact δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει γίνει θύμα περιστάσεων που
προκαλούν οικονομικό όριο. Εάν ασκηθεί το δικαίωμα ακύρωσης, ο ταξιδιώτης θα λάβει εναλλακτική
προσφορά. Εάν δεν το δεχτεί, θα του επιστραφεί το πλήρες ποσό της ήδη καταβληθείσας τιμής ταξιδιού. Ο
ταξιδιώτης δεν δικαιούται πλέον αξιώσεις.
06. Κατάργηση της σύμβασης λόγω εξαιρετικών περιστάσεων Εάν οι διακοπές παρακωλύονται,
απειλούνται ή παρεμποδίζονται από μη προβλέψιμες και εξαιρετικές περιστάσεις όπως πόλεμος, εθνοτικές
ταραχές, επιδημίες, μοναρχικές παραγγελίες, φυσικές καταστροφές, τεχνικά ελαττώματα στα μέσα
μεταφοράς ή παρόμοια περιστατικά, και οι δύο συμβαλλόμενοι θα δικαιούνται να καταγγείλουν τη
σύμβαση . Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης, ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχει το δικαίωμα να απαιτήσει
επαρκή αποζημίωση για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που έχουν ήδη παραδοθεί ή πρόκειται να παραδοθούν.
Στην περίπτωση αυτή, ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να απαιτήσει συνολική αποζημίωση 80%. Ο
ταξιδιωτικός πράκτορας καθώς και ο ταξιδιώτης είναι ελεύθεροι να αποδείξουν υψηλότερες ή χαμηλότερες
ζημιές. Επιπλέον, ο ταξιδιωτικός πράκτορας είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να
διευκολύνει το ταξίδι επιστροφής του ταξιδιώτη, ειδικά εάν το ταξίδι επιστροφής αποτελεί μέρος της
σύμβασης. Οι πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από το ταξίδι στην πατρίδα τους πρέπει να
κατανέμονται εξίσου από τα συμβαλλόμενα μέρη, ενώ επιπλέον έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.
07. Ευθύνη του ταξιδιωτικού πράκτορα Η ευθύνη του ταξιδιωτικού πράκτορα που απορρέει από τη
σύμβαση για ζημία που δεν προκαλεί σωματική βλάβη περιορίζεται στο τριπλάσιο του ποσού της τιμής
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ταξιδιού, α) εάν η ζημία στον ταξιδιώτη δεν προκλήθηκε ούτε εκ προθέσεως ούτε κατάφωρα αμέλειας ή β)
εάν ο ταξιδιωτικός πράκτορας θεωρείται υπεύθυνος για την αιτία της ζημίας στον ταξιδιώτη μόνο εξαιτίας
της αμέλειας εκ μέρους ενός πράκτορα που ανατέθηκε από τον ταξιδιωτικό πράκτορα για υπηρεσίες. Για
όλες τις αξιώσεις αποζημίωσης κατά της M & C Music Contact για λόγους παράνομων πράξεων οι οποίες
δεν βασίζονται σε κακία ή βαριά αμέλεια, ο ταξιδιωτικός πράκτορας θα είναι υπεύθυνος για υλικές ζημιές
μέχρι ποσού 4.100 Ευρώ. Εάν το ποσό υπερβαίνει το τριπλάσιο της τιμής ταξιδιού, η ευθύνη για υλικές
ζημίες περιορίζεται στο τριπλάσιο του ποσού της τιμής ταξιδιού. Αυτά τα όρια ευθύνης ισχύουν ανά άτομο
και ταξιδεύουν. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν αποδέχεται ευθύνη για διαταραχές που σχετίζονται με
υπηρεσίες για τις οποίες ο ταξιδιωτικός πράκτορας ενήργησε μόνο ως μεσάζων (π.χ. αθλητικές εκδηλώσεις,
επισκέψεις στο θέατρο, εκθέσεις κλπ.) Που έχουν επισημανθεί και επισημανθεί ως εξωτερικές υπηρεσίες.
Στην περίπτωση αυτού του ενδιάμεσου φορέα, αποκλείεται η ευθύνη για τυχόν ελαττώματα από τον
ενδιάμεσο παράγοντα, αν δεν πρόκειται για κακή ή βαριά αμέλεια. Εάν ως μέρος του ταξιδιού ή εκτός από
αυτό, η υπηρεσία δημόσιων μεταφορών χρησιμοποιείται και ο ταξιδιώτης έχει αποκτήσει ένα αντίστοιχο
εισιτήριο μεταφοράς, αυτό αντιμετωπίζεται ως εξωτερικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον ταξιδιωτικό
πράκτορα, στο βαθμό που είστε ρητά ενημερωμένοι γι 'αυτό στο ταξίδι προσφορά και επιβεβαίωση.
Συνεπώς, ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την εκτέλεση της ίδιας της
υπηρεσίας μεταφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, οποιαδήποτε ευθύνη θα εκδοθεί σύμφωνα με τους
κανονισμούς μεταφοράς της εν λόγω εταιρείας μεταφορών, οι οποίοι πρέπει να επισημαίνονται ρητά στον
ταξιδιώτη και οι οποίοι πρέπει να τίθενται στη διάθεσή του κατόπιν αιτήσεως. Η απαίτηση αποζημίωσης
κατά του ταξιδιωτικού πράκτορα περιορίζεται ή αποκλείεται, εφόσον, λόγω διεθνούς δικαίου ή νομικής
ρύθμισης που βασίζεται σε τέτοιους νόμους, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται στις υπηρεσίες που πρέπει
να παρέχονται από έναν πράκτορα υπηρεσιών, μπορεί να επιβληθεί μόνο ορισμένους όρους ή
περιορισμούς ή αποκλείεται καθόλου υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Εάν ο ταξιδιωτικός πράκτορας
αναλάβει το χαρακτήρα ενός αερομεταφορέα αερομεταφοράς, η ευθύνη καθορίζεται σύμφωνα με τον
κανονισμό του νόμου περί αεροπορίας σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκες της Βαρσοβίας, της Χάγης, της
Γκουανταλαχάρα και της συμφωνίας του Μόντρεαλ (μόνο για πτήσεις προς τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι
συμβάσεις αυτές περιορίζουν κατά κανόνα την ευθύνη του αερομεταφορέα για θάνατο ή σωματική βλάβη,
καθώς και για απώλεια και ζημία στις αποσκευές. Εάν ο ταξιδιωτικός πράκτορας είναι φορέας
εκμετάλλευσης υπηρεσιών σε άλλες περιπτώσεις, θα είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τον κανονισμό που
ισχύει για τις περιπτώσεις αυτές. Εάν ο ταξιδιωτικός πράκτορας αναλάβει το χαρακτήρα του πλοιοκτήτη και
του ναυλωτή με θαλάσσια ταξίδια, η ευθύνη καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό του
Handelsgesetzbuch (εμπορικός κώδικας) και του Binnenschifffahrtgesetz (Κανονισμοί εσωτερικής
ναυσιπλοΐας).
08. Εγγύηση Εάν το ταξίδι σας επηρεάζεται από ελαττωματική απόδοση, ο ταξιδιώτης μπορεί να μειώσει
την τιμή ταξιδίου για τη διάρκεια της ελαττωματικής απόδοσης της υπηρεσίας. Εάν η ελαττωματική
απόδοση είναι σημαντική, μπορεί να ακυρώσει τη σύμβασή του. Η μείωση ή η ακύρωση της τιμής είναι
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επιτρεπτή μόνο αν ο ταξιδιώτης έχει ενημερώσει τον χειριστή για την ελαττωματική απόδοση και έχει
ζητήσει διορθωτικά μέτρα και εάν έχει ξεπεραστεί η προθεσμία που έχει καθορίσει ο ίδιος για την M & C
Music Contact για την αποκατάσταση του ελαττώματος. Ο καθορισμός μιας τέτοιας προθεσμίας δεν ισχύει
εάν η αποκατάσταση είναι αδύνατη ή απορριφθεί από την M & C Music Contact λόγω ειδικού
ενδιαφέροντος του ταξιδιώτη. Επιπλέον, ο ταξιδιώτης μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση λόγω
ελαττωματικής συμμόρφωσης της σύμβασης. Ωστόσο, κατά κανόνα, μόνον αν το ελάττωμα είναι τόσο
σημαντικό ώστε να δικαιολογεί μείωση κατά τουλάχιστον 50% της τιμής ταξιδιού. Ο ταξιδιωτικός ξεναγός
δεν είναι εξουσιοδοτημένος να αναγνωρίζει τυχόν αξιώσεις του προαναφερθέντος είδους.
09. Δασμός συνεργασίας Σε περίπτωση εμφάνισης σφαλμάτων στις υπηρεσίες, οι πελάτες είναι
υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να αποκαταστήσουν ένα σφάλμα και
να μειώσουν το κόστος του σφάλματος αν είναι δυνατόν. Σε περίπτωση που ο πελάτης αποτύχει να
καταγγείλει τις βλάβες, δεν μπορεί να ζητήσει μείωση τιμής. Τα ελαττώματα πρέπει να αναφέρονται κυρίως
στον τοπικό αντιπρόσωπο ή στον μεταφορέα του ταξιδιωτικού πράκτορα. Ο διαχειριστής περιηγήσεων ή ο
μεταφορέας υποχρεούται να λάβει διορθωτικά μέτρα εάν αυτό είναι δυνατό. Αν δεν υπάρχει ή δεν είναι
προσβάσιμος διαχειριστής ή κούριερ, η M & C Music Contact πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για το
ελάττωμα καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου + 49 (0) 6404-6974910. Σε περίπτωση παραπόνων σχετικά με
διαμερίσματα διακοπών, ο εκμισθωτής ή ο αντιπρόσωπός του πρέπει να ενημερωθούν. Εάν δεν είναι
δυνατή η επικοινωνία, ο ταξιδιώτης πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας και να συμβουλεύσει τη M & C
Music Contact για το ελάττωμα χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέντα αριθμό. Εάν υπάρχει ζημία ή
απώλεια αποσκευών σε σχέση με μια πτήση, ο ταξιδιώτης πρέπει να ενημερώσει την αεροπορική εταιρεία
εντός περιόδου 7 ημερών επιτόπου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει γνωστοποίηση της έκθεσης ζημιών, ο
ταξιδιώτης δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση.
10. Αποκλεισμός αξιώσεων και περιορισμός Οι αξιώσεις που έγιναν αντίθετες προς τη σύμβαση ή καθόλου
δεν πρέπει να διεκδικηθούν από τον πελάτη στη M & C Music Contact GmbH, D-35463 Fernwald γραπτώς
εντός ενός μηνός από το προγραμματισμένο τέλος της αργίας. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, ο
ταξιδιώτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση μόνο εάν έχει παραμεληθεί η τήρηση αυτής της προθεσμίας
χωρίς να υποστεί βλάβη από τον ταξιδιώτη. Προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις, θα θέλαμε να σας
ζητήσουμε να μας ενημερώσετε εγγράφως σχετικά με την αξίωσή σας χρησιμοποιώντας την
προαναφερθείσα διεύθυνση. Η νομιμότητα της απαίτησης του ταξιδιώτη υπόκειται σε χρονικό περιορισμό
ενός έτους σύμφωνα με τα άρθρα 651 γ έως 651 στ του BGB (Αστικού Κώδικα). Οι απαιτήσεις
απαγορεύονται από το καθεστώς παραγραφής κατά την ημέρα κατά την οποία τα ταξίδια θα έπρεπε να
έχουν λήξει σύμφωνα με τη σύμβαση ταξιδιού. Εάν εξακολουθούν να εκκρεμούν οι νόμιμες πωλήσεις
μεταξύ του ταξιδιωτικού πράκτορα και του ταξιδιώτη σχετικά με τις αξιώσεις και τις περιστάσεις που
αποτελούν τους λόγους των αξιώσεων, ο περιορισμός θα διακοπεί έως ότου ο ταξιδιώτης ή ο ταξιδιωτικός
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πράκτορας αρνείται να συνεχίσει τις νομικές διαδικασίες. Ο περιορισμός θα ξεκινήσει το νωρίτερο 3 μήνες
μετά το τέλος της διακοπής.
11. Διαβατήριο, τελωνεία, θεώρηση, ρυθμίσεις σχετικά με τα ξένα νομίσματα και την υγεία Ο ταξιδιωτικός
πράκτορας αναλαμβάνει να συμβουλεύει τους πολίτες του κράτους στο οποίο προσφέρονται ταξίδια για
διαβατήρια, θεώρηση και υγειονομικούς κανονισμούς καθώς και για ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή αλλαγές
πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Οι πολίτες άλλων κρατών μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τα
αρμόδια προξενεία. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για μη εκτέλεση της έκδοσης και
παραλαβής θεώρησης μέσω της αντίστοιχης διπλωματικής αντιπροσωπείας σε εύθετο χρόνο πριν από την
έναρξη του ταξιδιού, εάν ο ταξιδιώτης έχει αναθέσει στον ταξιδιωτικό πράκτορα αυτή την αποστολή, εκτός
εάν προκαλείται καθυστέρηση από βλάβη από την πλευρά του ταξιδιωτικού πράκτορα. Για πληροφορίες
σχετικά με τους κανονισμούς υγείας για όλους τους ταξιδιώτες, σας ζητείται να συμβουλευτείτε τον
αντίστοιχο κατάλογο ταξιδιωτικών φυλλαδίων. Επιπλέον, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να ενημερώνεται
εγκαίρως για την προστασία από λοίμωξη και ασθένειες, καθώς και εμβολιασμό και άλλα προληπτικά μέτρα
εγκαίρως πριν από την έναρξη του ταξιδιού. εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.
Συνιστάται επίσης να συμβουλευτείτε τις υγειονομικές αρχές, τους ιατρούς με εμπειρία στην ταξιδιωτική
προετοιμασία, τους ιατρούς που ειδικεύονται σε ασθένειες των τροπικών χωρών, τις ιατρικές υπηρεσίες
πληροφοριών για τους τουρίστες και / ή το Ομοσπονδιακό Κέντρο για την Αγωγή Υγείας.
12. Ταχυμεταφορά Εάν η M & C Music Contact δημοσιεύσει το όνομα του courier στο φυλλάδιο ή στα
ταξιδιωτικά έγγραφα, αυτή η ανάθεση δεν θα είναι πάντα υποχρεωτική, δεν αποτελεί μέρος της
ταξιδιωτικής σύμβασης. Η M & C Music Contact διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών, ακόμη και σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Η αντικατάσταση του courier δεν αποτελεί λόγο για την ελεύθερη κατάργηση της
σύμβασης ταξιδιού.
13. Διάφορες ρυθμίσεις Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μία και μόνη ρήτρα ή μέρος αυτής της σύμβασης
είναι άκυρη τότε όλα τα άλλα μέρη και η ίδια η σύμβαση παραμένουν σε ισχύ. Το ίδιο ισχύει και για τους
παρόντες όρους ταξιδίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ορισμένα μέρη των παρόντων όρων είναι
άκυρα, τότε ισχύουν οι εν λόγω κανονισμοί, οι οποίοι είναι περισσότερο παρόμοιοι με τους συμφωνηθέντες
κανονισμούς, αν είναι επιτρεπτές. Οι συμφωνίες που γίνονται μεμονωμένα πρέπει να γίνονται εγγράφως.
Οι μεμονωμένες συμφωνίες που υποβάλλονται εγγράφως πρέπει να ακυρώσουν τους παρόντες όρους και
προϋποθέσεις ταξιδιού. Τα δεδομένα που υποβάλλονται στη M & C Music Contact GmbH θα υποβληθούν
σε επεξεργασία για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης με ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων,
αποθηκευμένη και διαβιβασμένη. Τα προσωπικά δεδομένα θα προστατεύονται σύμφωνα με τον
Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων.
Συμφωνείται ότι πρέπει να εφαρμοστεί το γερμανικό δίκαιο. Το αρμόδιο δικαστήριο για κάθε ένδικο μέσο
κατά της M & C Music Contact GmbH είναι το 35390 Gießen της Γερμανίας.
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Τουριστικός πράκτορας: M & C Music Contact GmbH Ruhberg 1 D-35463 Fernwald / Γερμανία Τηλ .: +49 (0)
06404-6974910 Φαξ: +49 (0) 06404-6974929 Κατάσταση: Ιούνιος 2013.

Φόρος επί πληρωμή: Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ένας επιπλέον φόρος διανυκτέρευσης στις
τουριστικές υπηρεσίες πρέπει να καταβληθεί στα ξενοδοχεία τόσο στην Ασίζη όσο και στην Περούτζια. Το
ποσό αυτό πρέπει να καταβάλλεται από τις ομάδες απευθείας στη ρεσεψιόν πριν από τον έλεγχο
(συμπεριλαμβανομένων των οδηγών λεωφορείων, των ξεναγών κ.λπ.). Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες
(διοργανωτές) δεν έχουν καμία επιρροή σε αυτό το τέλος. Ελπίζουμε στην κατανόησή σας.
Όροι πληρωμής: Μετά την παραλαβή των τελών εγγραφής και των εντύπων εγγραφής, θα λάβετε ένα
τιμολόγιο προκαταβολής από την M & C Music Contact GmbH. Θα κρατήσουμε προκαταρκτικά το
ξενοδοχείο μόνο μετά την παραλαβή της προκαταβολής σας. Θα λάβετε ένα δεύτερο τιμολόγιο, στο οποίο
θα εμφανίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές και το υπόλοιπό σας.
Η M & C δεσμεύει δεσμευτικά το ξενοδοχείο σας με την παραλαβή της πλήρους πληρωμής. Τα
χρονοδιαγράμματα και τα ταξιδιωτικά έγγραφα θα είναι διαθέσιμα περίπου 1 μήνα πριν από την εκδήλωση
σε χορωδίες που έχουν πληρώσει πλήρως.
Όροι ακύρωσης: Η ακύρωση της κράτησης σας ή μερικές αλλαγές γίνονται δεκτές γραπτώς μόνο στη M & C
Music Contact GmbH. Οι αλλαγές απαιτούν χρόνο επεξεργασίας τριών (3) εργάσιμων ημερών. Τα τέλη
ακύρωσης θα υπολογίζονται σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Ταξιδίου της M & C Music
GmbH (έγγραφο "ARB") που συνοδεύει το τιμολόγιο προκαταβολής.
Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με το πακέτο εκδηλώσεων, επικοινωνήστε με την M &
C Music Contact GmbH. Οι ώρες γραφείου είναι: MON έως FRI από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. CET.
Fernwald, 20.03.2019
Χορωδία Ref: I19-GR02
Αριθμός τιμολογίου: I19-GR02 AR / 1 I N V O I C E
Με βάση την εγγραφή σας στο Φεστιβάλ Διεθνούς Χορωδίας 2019 εκ μέρους του διοργανωτή, σας
επιβαρύνουμε με τα έξοδα των παρακάτω ρυθμίσεων:
Διάρκεια διαμονής: Έτος: 1.5.2019 Έξοδος: 5.5.2019 / 4 διανυκτερεύσεις
Μέγεθος της ομάδας σας: 44 άτομα
Κατηγορία καταλύματος: Standard Class 1 / σε 2 Ξενοδοχεία
Μεταφορά: Πτήση Λεπτομέρειες κόστους

Λεπτομέρειες κόστους
άτομα τιμή μονάδα τιμή σε ευρώ
1 Πακέτο συμβάντος * σε μονόκλινο δωμάτιο 2
376,00 €
752,00 €
1 Πακέτο συμβάντων * σε δίκλινο/ δίκλινο δωμ. 8
316,00 €
2.528,00 €
1 Πακέτο συμβάντος * σε τρίκλινο δωμάτιο
3
304,00 €
912,00 €
1 Πακέτο συμβάντος * σε τετράκλινο δωμάτιο 12
304,00 €
3.648,00 €
Πακέτο συμβάντος* σε τρίκλινο(Τιμή οικ.θέσης) 3
256,00 €
768,00 €
Πακέτο συμβάντος * σε 4κλινο(Τιμή οικ. θέσης) 16
256,00 €
4.096,00 €
1 Δωρεάν θέση στο δωμάτιο SGL
1
-376,00 €
-376,00 €
44 άτομα
Σύνολο: 12.328,00 €
Θα πληρωθεί μέχρι τις 12 Απριλίου 2019.
Ο ΦΠΑ δεν γνωστοποιείται σύμφωνα με το σύστημα περιθωρίου κέρδους / ταξιδιωτικούς πράκτορες.
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* Το πακέτο εκδηλώσεων και οι επιπλέον βραδιές περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες σύμφωνα με την
προσφορά μας.
Η διοργανώτρια εταιρεία θα πρέπει να λάβει τα καθαρά ποσά της συνολικής πληρωμής (μετά τον τραπεζικό
φόρο) και το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα αναλάβει εξολοκλήρου να καλύψει το πάσης φύσεως κόστος της
μεταφοράς χρημάτων.
Οι γενικοί όροι πληρωμής και ακύρωσης της M & C Music Contact GmbH ισχύουν μόνο.
Το υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί έγκαιρα στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:
Χρησιμοποιήστε την αναφορά: I19-GR02
Δικαιούχος: M & C Music Contact GmbH
Όνομα τράπεζας: Commerzbank
Διεύθυνση τραπεζών: Frankfurter Str. 4, D-35390 Gießen
Τραπεζικός λογαριασμός: 2277085 00
Κωδικός τράπεζας: 513 400 13
Κωδικός SWIFT: COBADEFFXXX
IBAN: DE95 5134 0013 0227 7085 00

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ουδεµία ευθύνη φέρει για τις µετακινήσεις και οτιδήποτε προκύψει στην
αποστολή αυτή.
Την όλη ευθύνη φέρουν οι γονείς και κηδεµόνες και το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο που θα αναλάβει κατ’
αποκοπή την Υπηρεσία.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας,
Πολιτισμού & Νέας Γενιάς

Κορνάρου Στυλιανή
Μαρία Ν. Φουντουλάκη

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας

Γεώργιος Βλαχάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

3.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 04/04/2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αντικειμένου

Ο Δήμος Ηρακλείου θα υποστηρίξει οικονομικά την Καθαρή Αξία
Υπηρεσία με την του Συνοπτικού Διαγωνισμού, την εκτέλεση
της υπηρεσίας κατ΄αποκοπή
για την συμμετοχή της
χορωδίας στο Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών της Interkultur
στην Perugia της Ιταλίας από 1 έως 5 Μαΐου 2019.. καλύπτοντας
τις εξής δαπάνες. - ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.
00-6423.001,
(CPV:
63510000-7
Υπηρεσίες
ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες), με
τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων
(Μετακλητοί σύμβουλοι & συνεργάτες, ειδικοί γραμματείς
κλπ. ιδιώτες) (εισιτήρια, διαμονή, αποζημίωση)». Η
πραγματοποίηση της υπηρεσίας θα γίνει με βάση τις
κείμενες διατάξεις του Ν.4555/2018 και του Ν.4412/2016
με την του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

24.193,55

24.193,55
5.806,45
30.000,00
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας,
Πολιτισμού & Νέας Γενιάς

Κορνάρου Στυλιανή
Μαρία Ν. Φουντουλάκη

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας

Γεώργιος Βλαχάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο
Τ.Κ: 71201
Τηλ.: 2813409365,
E-mail : kornarou-s@heraklion.gr,

4. Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 1ο
Το αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η πραγματοποίηση αυτής της αποστολής, 1) την διαμονή στην
Περούτζια που θα γίνει βάση προδιαγραφών, όπως αυτές ορίστηκαν από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ
2) πάσης φύσεως μετακινήσεις, εισιτήρια, φόροι, τέλη.
Εκτιμάται ότι θα γίνει αναχώρηση της χορωδίας την 1η Μαΐου και επιστροφή στο Ηράκλειο την 5η
Μαΐου.
Την όλη διοργάνωση του ταξιδιού, πάσης φύσεως μετακινήσεις, διαμονή, πάσης φύσεως φόροι και
τέλη θα αναλάβει κατ΄ αποκοπή Ταξιδιωτικό Πρακτορείο τα οποία και θα προπληρώσει. Τα μέλη της
αποστολής είναι ενδεικτικά: 38 παιδιά, δύο συνοδοί, μαέστρος, πιανίστας, σκηνοθέτης και οπερατέρ για την
κάλυψη του φεστιβάλ με υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη χορωδία του Δήμου
(Σύνολο 44 άτομα). Το κόστος υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στις 30.000€.
Α. Μετάβαση από Ηράκλειο προς Περούτζια (ξενοδοχεία).
Β. Επιστροφή από Περούτζια (ξενοδοχεία) προς το Ηρακλείου.
Γ. Μετακινήσεις προς, εντός, εκτός Περούτζιας.
Το ταξιδιωτικό γραφείο θα αναλάβει εξολοκλήρου την αστική ευθύνη της αποστολής από το Ηράκλειο
και για όλο το χρονικό διάστημα που η αποστολή θα βρίσκεται εκτός της πόλης του Ηρακλείου.
(Οδηγός, Λεωφορείο, καύσιμα, παντός είδους φόροι, τέλη, και ότι άλλο έξοδο δύναται να προκύψει θα
επιβαρύνει εξολοκλήρου το ταξιδιωτικό γραφείο).
Επίσης αναλαμβάνει εξολοκλήρου τις όποιες μεταβιβάσεις εντός και εκτός της Perugia ώστε η αποστολή
να συμμετέχει στο καθημερινό πρόγραμμα εμφανίσεων όπως αυτό έχει οριστεί από την διοργανώτρια
εταιρεία, με την οποία θα πρέπει να είναι σε πλήρη και αποκλειστική συνεννόηση.
Δ.

Διαμονή στο Περούτζια, βάση προδιαγραφών, όπως αυτές ορίστηκαν από τους διοργανωτές του

Φεστιβάλ.
Ο μειοδότης - ταξιδιωτικό πρακτορείο αναλαμβάνει εξολοκλήρου να επικοινωνήσει με την διοργανώτρια
εταιρεία του διαγωνισμού ώστε να διενεργηθεί ομαλά η μετάβαση της αποστολής στο Ασίζη την 1η Μαΐου
2019 για την έναρξη του φεστιβάλ.
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Η παραπάνω υπηρεσία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6423.001, (CPV: 63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών
πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες), με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (Μετακλητοί
σύμβουλοι & συνεργάτες, ειδικοί γραμματείς κλπ. ιδιώτες) (εισιτήρια, διαμονή, αποζημίωση)». Η
πραγματοποίηση της υπηρεσίας θα γίνει με βάση τις

κείμενες διατάξεις του Ν.4555/2018 και του

Ν.4412/2016 με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Στον Ενδεικτικός προϋπολογισµός κατ’ αποκοπή ∆ιαµονή, ∆ιατροφή, Μετακίνηση,
Εισιτήρια δεν δύναται να υπερβεί τα 30.000,00€:
∆ιαµονή – ∆ιατροφή βάση διοργάνωσης (δεδοµένο ποσό):
12.328,00
Μετακινήσεις – Εισιτήρια (ταξιδιωτικό γραφείο):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17.672,00
30.000,00

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις, Αποφάσεις κ.λπ.:
2.1 Θεσμικό πλαίσιο
Α.
1. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως
2. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 116 και 117.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και
ειδικότερα του άρθρου 203 αναφορικά με τον «Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 66 περί
«Ανάληψη Υποχρεώσεων» (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις, όπως ισχύει.
5. Του 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 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 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 περίοδο
2007 2013»,
6. 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»,
7. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
8. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση», του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
9. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
10. Του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
11. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
12. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
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13. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
14. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”
15. Τις διατάξεις του Άρθρου 4 παρ. 1α του ΠΔ 80/05-08-2016(ΦΕΚ Α’145/5-8 2016) περί «Ανάληψη
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016.
16. Της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
17. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Άρθρο 87 παρ. 3) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με την
οποία ορίζεται ότι «Ο δήμαρχος, με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές
του σε αντιδημάρχους», και της περίπτ. Ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 και άρθρου 59 παρ. 4 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018
(Α' 133).
18. Την υπ’ αριθμ. 2/51290/0026/02-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί «Παροχής
Οδηγιών επί της υπ’ αριθμ. 2-16570/0026/13-05 2016 ΚΥΑ» Την υπ’αριθμ.2/16570/0026/13-05-2016
ΚΥΑ του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού της διαδικασίας και
εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό
Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης», με την οποία εξειδικεύονται
οι αρμοδιότητες και καθορίζεται η διαδικασία που διέπει την μεταφορά τους από τις Υ.Δ.Ε. (Υπηρεσία
Δημοσιονομικού Ελέγχου) στις οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης από 01/01/2017.
19. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) περί «Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.
3871/2010, όπως ισχύουν σήμερα με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014.
20. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη».
21. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α').
22. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') και
ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
23. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
24. Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
25. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
26. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις».
27. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση προμήθειας ή έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές
αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
B.
Η με αρ. πρωτ. 31727/2016 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του Δήμου Ηρακλείου.
Η με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής,
α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων
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β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεών των
γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
δ) Συμβάσεων
ε) Αποφάσεων αναθέσεων
στ) Τεχνικών Δελτίων
ζ) όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω
Β.1) Η με αρ. πρωτ 65511/ 6-8-2018 απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου με την οποία ορίζει ως διατάκτη
τον Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο .
Β.2) Την 67703/10-8-2018 Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του
τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη.
Β.3) Με την Απόφαση του Δ.Σ. αρ.386/2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΑΚΩ0Ο-55Μ) εγκρίθηκε η εξειδίκευση της πίστωσης
για την συμμετοχή της χορωδίας στο Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών της Interkultur στην Perugia της Ιταλίας
από 1 έως 5 Μαΐου 2019 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6423.001, (CPV: 63510000-7: Υπηρεσίες ταξιδιωτικών
πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες ), με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (Μετακλητοί
σύμβουλοι & συνεργάτες, ειδικοί γραμματείς κλπ. ιδιώτες) (εισιτήρια, διαμονή, αποζημίωση)» Η
πραγματοποίηση της υπηρεσίας θα γίνει με βάση τις κείμενες διατάξεις του Ν. Ν.4555/2018 και του
Ν.4412/2016.
Β.4) Το υπ αρ. 32202/03-04-2019 Πρωτόγεννες αίτημα (ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ004728654 2019-04-03),
Β.5) Το υπ. αρ. 32259/03-04-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα και
Β.6) Α.Α.Υ.: Α-826/4-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΜ7Ω0Ο-76Τ και ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ004728654 2019-04-04)
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας:
Ο Δήμος Ηρακλείου ουδεμία ευθύνη φέρει για τις μετακινήσεις και οτιδήποτε προκύψει στην
αποστολή αυτή.
Την όλη ευθύνη φέρουν οι Γονείς και Κηδεμόνες και το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο που αναλαμβάνει
την κατ’ αποκοπή εκτέλεση της Υπηρεσίας με την αποδοχή της παρούσας.
Ο μειοδότης - ταξιδιωτικό πρακτορείο αναλαμβάνει εξολοκλήρου να επικοινωνήσει με την
διοργανώτρια εταιρεία του διαγωνισμού ώστε να διενεργηθεί ομαλά η μετάβαση της αποστολής στο Ασίζη
την 1η Μαΐου 2019 για την έναρξη του φεστιβάλ. Επίσης αναλαμβάνει εξολοκλήρου τις μεταβιβάσεις εντός
της Perugia ώστε η αποστολή να συμμετέχει στο καθημερινό πρόγραμμα εμφανίσεων όπως αυτό έχει
οριστεί από την διοργανώτρια εταιρεία, με την οποία θα πρέπει να είναι σε πλήρη και αποκλειστική
συνεννόηση.
Το ταξιδιωτικό γραφείο θα αναλάβει εξολοκλήρου την αστική ευθύνη της αποστολής από το
Ηράκλειο και για όλο το χρονικό διάστημα που η αποστολή θα βρίσκεται εκτός της πόλης του Ηρακλείου.
Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει να συντάξει Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει το γνήσιο της
υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και στην οποία θα αναφέρει ρητά την καθ’ όλα
ανάληψη της αστικής ευθύνης. Επίσης θα πρέπει να αναγράφει τον αριθμό του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.
Μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα του οικείου
Επιμελητηρίου, Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα καθώς και Καταστατικό, αν πρόκειται
για εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ποιος έχει δικαίωμα υπογραφής.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια σύμβασης
Το παραδοτέο της ανωτέρω Υπηρεσίας για την συμμετοχή της χορωδίας στο Διεθνές φεστιβάλ
χορωδιών της Interkultur στην Perugia της Ιταλίας από 1 έως 5 Μαΐου 2019, προσδιορίζεται το αργότερο
την μεθεπόμενη της επιστροφής της αποστολής στο Ηράκλειο.
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Άρθρο 5ο
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσίας
1.Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου
221 του Ν.4412/16.
2. Επιτροπή Παραλαβής ορίστηκε με την αρ. 386/2019 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 634ΔΩ0Ο-ΘΩΥ)
3.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος,
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται και
συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο.

Άρθρο 6ο
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Ο ανάδοχος θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση - παράδοση της προμήθειας
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/16 είναι τα εξής:
α)Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου που αφορά την πληρωμή ή του
συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας
δ) Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 7ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν
κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας,
Πολιτισμού & Νέας Γενιάς

Κορνάρου Στυλιανή
Μαρία Ν. Φουντουλάκη

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας

Γεώργιος Βλαχάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 04/04/2019

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ
Κ.Α.
00-6423.001,
(CPV:
63510000-7
Υπηρεσίες
ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες), με
τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων
(Μετακλητοί σύμβουλοι & συνεργάτες, ειδικοί γραμματείς
κλπ. ιδιώτες) (εισιτήρια, διαμονή, αποζημίωση)». Η
πραγματοποίηση της υπηρεσίας θα γίνει με βάση τις
κείμενες διατάξεις του Ν.4555/2018 και του Ν.4412/2016
με την του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
∆ιαµονή – ∆ιατροφή βάση διοργάνωσης (δεδοµένο ποσό):

Μετακινήσεις – Εισιτήρια (ταξιδιωτικό γραφείο):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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