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2017  





 

Σελίδα 2 

Ρροκιρυξθ υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Προμήθεια ζντυπου υλικοφ», ςυνολικισ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 40.810,88 ευρϊ (€) με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτήριο 

κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ απόψεωσ προςφορά βάςει τιμήσ 

(χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.  

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΩΦΕΛΘΣ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ομονοίασ 117 

14/11/2017 
Ϊρα: 14.30 μ.μ. 

 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΩΦΕΛΘΣ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ομονοίασ 117 

15/11/2017 και 
ϊρα 11:00 

 

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: 40.810,88 € (32.912,00 € χωρίσ ΦΡΑ 24%).  

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί ςτα γραφεία τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Καβάλασ, 

οδόσ Ομονοίασ 117, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

 

 

 

 

 

  

 Διεφθυνςη Διοικητικήσ & Οικονομικήσ  

Τποςτήριξησ  

Ομονοίασ 117, 65403, Καβάλα 

Τθλζφωνο: 2510 831388 (εςωτ. 6)  

Τθλεομοιότυπο: 2510 831378 

Θλ. Δ/νςθ: supplies@kavalagreece.gr 

Ιςτοςελίδα: www.kavalagreece.gr 

 Καβάλα, 02/11/2017 

 Αρ. Ρρωτ.: 6420 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΔΙΑΘΕΗ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ Κ.Η.Μ.ΔΗ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποςτολήσ 
για δημοςίευςη ςτισ  

Ελληνικζσ Εφημερίδεσ 

www.kavalagreece.gr 

 

02/11/2017 02/11/2017 

http://www.kavalagreece.gr/
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1.  ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ 

 

Επωνυμία Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ 
Καβάλασ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ομονοίασ 117 

Ρόλθ Καβάλα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 65403 

Τθλζφωνο 2510 831388 (εςωτ. 6) 

Φαξ 2510 831378 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  supplies@kavalagreece.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Κονόρτου Νικολζτα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.kavalagreece.gr  

 

Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Καβάλασ (ΔΘΜΩΦΕΛΕΙΑ) που 
προκθρφςςει το διαγωνιςμό αυτό με βάςθ τθν υπ’ αρικ. 227/2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου.  

 

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
supplies@kavalagreece.gr  

 

1.2 ηοισεία Γιαδικαζίαρ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικι διαδικαςία βάςει του άρκρου 117 του 
Ν.4412/2016, ςτα γραφεία τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Καβάλασ, οδόσ 
Ομονοίασ 117, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

 

1.3 Ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού 

Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν προμικεια ζντυπου υλικοφ όπωσ περιγράφεται ςτθν υπ. αρικ. 
7/2017 Μελζτθ που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV) : 22820000 - 4 (Ζντυπα), 22000000-0 (Ζντυπο υλικό και ςυναφή 
προϊόντα). 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα των προσ προμικεια ειδϊν, 
όμωσ κάκε προςφορά κα πρζπει να καλφπτει υποχρεωτικά όλα τα είδθ κάκε τμιματοσ εκ 
των τεςςάρων που αναφζρονται.  

Ο κάκε υποψιφιοσ διαγωνιηόμενοσ δικαιοφται να υποβάλει προςφορά για ζνα ι 
περιςςότερα από τα τμιματα, αλλά για το ςφνολο των ειδϊν του κάθε τμήματοσ επί ποινή 
αποκλειςμοφ. Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για οριςμζνα μόνο είδη ενόσ τμήματοσ. 

mailto:supplies@kavalagreece.gr
http://www.kavalagreece.gr/
mailto:supplies@kavalagreece.gr
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Θ ςυγκεκριμζνθ υπό διενζργεια δαπάνθ ζχει αναλθφκεί νόμιμα με ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017 του Φορζα, με τισ υπ’ αρικ. 703-715 
Αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ και βαρφνει τουσ Κ.Α.: 64.07.00.01, 64.07.00.02, 
64.07.00.05, 64.07.00.07, 64.98.07.01, 64.98.07.02, 64.98.07.09, 64.98.09.00, 64.98.09.03, 
64.98.09.06, 64.98.10.02, 64.98.10.03, 64.98.10.06, 64.98.35.00. 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 40.810,88 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 32.912,00 € ΦΡΑ: 7.898,88 €). 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ανά τμιμα. 
 

1.4 Θεζμικό πλαίζιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

Α. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

 τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 209 παρ. 4 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08.06.2006) 
«Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» όπωσ διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν 
περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016 

 τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010)  «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ 
Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 
2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 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 Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ” 

 τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» όπωσ ιςχφει 
(ΦΕΚ 145/05.08.2016/ΤΕΥΧΟΣ Α’) 

 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρ. 11389/1993 (Β’ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 
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 του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ” 

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

 τθσ με αρ. 57654 (Β' 1781/23.05.2017)  Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξησ» 

 τθν υπ’ αρικ. αποφ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεφχοσ Β') τθσ 
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. Ζγκριςθ "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω 
των ορίων των οδθγιϊν 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 
τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. Νόμοι, 
ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ  

Β. Αποφάςεισ 

 Τθν υπ’ αρικ. 227/2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δθμοτικισ 
Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Καβάλασ περί ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων 
τθσ διακιρυξθσ και τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

 Τθν υπ. αρικ. 227/2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δθμοτικισ 
Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Καβάλασ, με τθν οποία εγκρίκθκε και ψθφίςτθκε πίςτωςθ 
ποςοφ 40.810,88€ ςε βάροσ των Κ.A. 64.07.00.01, 64.07.00.02, 64.07.00.05, 64.07.00.07, 
64.98.07.01, 64.98.07.02, 64.98.07.09, 64.98.09.00, 64.98.09.03, 64.98.09.06, 64.98.10.02, 
64.98.10.03, 64.98.10.06, 64.98.35.00 του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2017.  

 

1.5 Πποθεζμία παπαλαβήρ πποζθοπών και διενέπγεια διαγυνιζμού  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ, ςτα γραφεία τθσ 
Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ, οδόσ Ομονοίασ 117,  ςτισ 15/11/2017 θμζρα Τετάρτθ 
και ϊρα 11 π.μ. (ϊρα ζναρξθσ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν). 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι: 

α) ταχυδρομικά ι και με οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςτο Ρρωτόκολλο τθσ Επιχείρθςθσ μζχρι 
τθν προθγουμζνθ του διαγωνιςμοφ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 14:30μ.μ. 

β) με κατάκεςι τουσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ, τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ, από τισ 10:30 
π.μ. ζωσ τισ 11:00 π.μ., ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθν παροφςα, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, προκειμζνου ν’ αποςφραγιςκοφν 
μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία. 
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Ρροςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι κα περιζλκουν ςτθ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ 
Καβάλασ για οποιοδιποτε λόγο, ανεξαρτιτωσ υπαιτιότθτασ του ενδιαφερόμενου, μετά τθν 
θμζρα και τθν ϊρα λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν δε κα λθφκοφν υπόψθ και κα 
επιςτραφοφν ωσ εκπρόκεςμεσ. 

Θ υποβολι μιασ μόνο προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ (αρ. 117, παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 

 

1.6 Γημοζιόηηηα 

Α. Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) με ΑΔΑΜ …………… .  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016 και 379 παρ. 12, όπωσ 
τροποποιικθκαν από το άρκρο 18 του Ν.4469/2017: 

α) ςε μια εβδομαδιαία εφθμερίδα, ςτθν «Ρρωινι» ςτισ 03/11/2017. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL): www.kavalagreece.gr, ςτισ 03/11/2017. 

B. Ζξοδα δημοςιεφςεων 

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ και τυχόν επαναλθπτικισ, κακϊσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, κα 
βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.kavalagreece.gr/
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γενικέρ πληποθοπίερ 

2.1.1 Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του 
Ν.4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρικ. πρωτ. 6421/02.11.2017 Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ, 

 θ με αρικ. πρωτ. 6420/02.11.2017 παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ (τεχνικζσ προδιαγραφζσ, υπόδειγμα οικονομικισ 
προςφοράσ, υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν), 

 το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ’ 
αρικ. 158/2016 απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 
3698/16.11.2016), βάςει τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 79,    

 θ υπ’ αρικ. 7/2017 Μελζτθ, 

 οι  τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ 
και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ φμβαςησ – Παροχή Διευκρινίςεων 

Θ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Καβάλασ προςφζρει ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και 
δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
“ΔΘΜΩΦΕΛΕΙΑ” ςτθ διεφκυνςθ www.kavalagreece.gr, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.   

Οι οικονομικοί φορείσ, εφόςον επικυμοφν, μποροφν να αποςτείλουν ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ supplies@kavalagreece.gr τυχόν διευκρινιςτικά ερωτιματα μζχρι ζξι (6) θμζρεσ 
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Οι ερωτιςεισ των ενδιαφερομζνων κακϊσ και όλεσ οι απαντιςεισ/διευκρινίςεισ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ κα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα www.kavalagreece.gr κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια του διαγωνιςμοφ.    

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να παρακολουθοφν την ιςτοςελίδα τησ Δημοτικήσ 
Κοινωφελοφσ Επιχείρηςησ Καβάλασ για τυχόν επιςημάνςεισ που μπορεί να αναρτηθοφν 
ςτην ωσ άνω ςελίδα.  

Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ 
απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 
2.1.3 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι 
προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.kavalagreece.gr/
mailto:supplies@kavalagreece.gr
http://www.kavalagreece.gr/




 

Σελίδα 9 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και 
που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα 
επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ 
μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά 
τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ 
που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ 
είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με 
τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο 
κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.4 Εγγυήςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 3.5. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα 
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε 
αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον 
αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον 
Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν 
περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ 
όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ 
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον 
εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) 
ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ από Τράπεηα κα πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα 
ςτθν παροφςα ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ (Παράρτημα IV). 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Γικαίυμα ςμμεηοσήρ - Κπιηήπια Ποιοηικήρ Δπιλογήρ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχήσ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ 
ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

β) κράτθ-μζλθ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΣΔΣ), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 
2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
Ράντωσ, θ επιλεγείςα ζνωςθ δφναται να υποχρεωκεί να πράξει τοφτο, μετά από απαίτθςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εάν κατακυρωκεί ςε αυτιν θ ςφμβαςθ, και εφόςον θ λιψθ 
οριςμζνθσ νομικισ μορφισ κρίνεται αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρκρου 19 του Ν. 4412/2016. 

 
2.2.2 Εγγφηςη ςυμμετοχήσ  

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοςτοφ 1% επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του τμιματοσ που 
κα ςυμμετζχει ο οικονομικόσ φορζασ, χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΡΑ, ςφμφωνα με το 
παράδειγμα τησ παραγράφου 2.3.3. β. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.3.6 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 
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προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επ’ αυτϊν   

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει υπζρ τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ 
Καβάλασ, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, 
παρζχει ψευδι ςτοιχεία αναφορικά με τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ 
δικαιολογθτικά, δεν προςκομίςει εντόσ τθσ ταςςόμενθσ προκεςμίασ τα πιςτοποιθτικά που κα 
του ηθτθκοφν ςε περίπτωςθ προςωρινισ κατακφρωςθσ ι δεν προςζλκει εντόσ τθσ 
ταςςόμενθσ προκεςμίασ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον 
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 
ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι 
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
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χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 
166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 
εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 
νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ 
βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
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λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 
περιπτϊςεισ.  

2.2.3.5. Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν 
αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτοκάκαρςθ). Εάν τα 
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, 
από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 
να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται 
ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 
του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.4 Καταλληλόλητα άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι 
ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ όπωσ 
ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016 ι να ικανοποιοφν 
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο παράρτθμα αυτό.  

 

2.3 Καηάπηιζη – Πεπιεσόμενο Πποζθοπών 

2.3.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών 

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα από τα τμιματα, αλλά για 
το ςφνολο των ειδϊν του κάθε τμήματοσ επί ποινή αποκλειςμοφ. Δεν γίνονται δεκτζσ 
προςφορζσ για οριςμζνα μόνο είδη ενόσ τμήματοσ. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα 
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αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ρροςφορζσ οι οποίεσ περιζχουν ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά 
δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ δεν γίνονται αποδεκτζσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ, δεν 
γίνονται αποδεκτζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.3.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολήσ προςφορϊν  

2.3.2.1. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε φάκελο καλά ςφραγιςμζνο, 
ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα παρακάτω ςτοιχεία (άρκρο 92 
Ν.4412/2016): 

Με τον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

(α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κατά τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.3.3. 

(β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται θ τεχνικι προςφορά κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.3.4. 

Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου να 
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον 
κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ. 

(γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.3.5. 

«ΠΛΗΡΗ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ» 

ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΘΝ 

«Προμήθεια ζντυπου υλικοφ» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ : ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΩΦΕΛΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 15/11/2017 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςθεί από την Σαχυδρομική Τπηρεςία & το Πρωτόκολλο 
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Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςησ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου τησ παρ. 2.3.2.1. 

 

2.3.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν επί ποινι αποκλειςμοφ: 

α) Tο Συποποιημζνο Ζντυπο Τπεφθυνησ Δήλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 του 
Ν. 4412/2016, όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να 
ςυμπλθρϊςουν όλα τα πεδία του Τυποποιθμζνου Ζντυπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), όπωσ 
αυτό ζχει διαμορφωκεί από τθν ανακζτουςα αρχι και το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
www.kavalagreece.gr,  και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα II). 

Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν 
που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ πλθροί, τισ δθλωκείςεσ ςτο ζντυπο, προχποκζςεισ ςυμμετοχισ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν όλα τα πεδία του 
Τυποποιθμζνου Ζντυπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Οδθγίεσ περί του τρόπου 
ςυμπλιρωςθσ του εν λόγω Εντφπου μποροφν να αναηθτθκοφν ςτθν υπ’ αρικ. 15/2016 
Κατευκυντιρια οδθγία τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). 

Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) δεν απαιτείται να φζρει βεβαίωςθ του 
γνθςίου τθσ υπογραφισ των κατά νόμο υπόχρεων προσ υπογραφι του. Επιςθμαίνεται, 
ωςτόςο, ότι τυχόν ανακριβισ ι ψευδισ διλωςθ επιφζρει τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ τθσ ψευδοφσ 
ι ανακριβοφσ διλωςθσ που προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ, από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα. 

Θ υποχρζωςθ υπογραφισ αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

β) Εγγφηςη ςυμμετοχήσ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016, τισ παραγράφουσ 2.1.4 
και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ποςοςτοφ 1% επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του 
τμιματοσ που κα ςυμμετζχει ο οικονομικόσ φορζασ, χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΡΑ, όπωσ 
αναφζρεται ςτον παρακάτω πίνακα:   

 

 

 

http://www.kavalagreece.gr/
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Σμήματα 
Εκτιμϊμενη Αξία  

χωρίσ ΦΠΑ 

Εγγυητική Επιςτολή 
υμμετοχήσ (1%) 

αριθμητικϊσ 

Εγγυητική Επιςτολή 
υμμετοχήσ (1%) 

ολογράφωσ 

Τμιμα  Α 4.560,00 € 45,60 € 
Σαράντα πζντε ευρϊ και 
εξιντα λεπτά 

Τμιμα  Β 7.182,00 € 71,82 € 
Εβδομιντα ζνα ευρϊ 
και ογδόντα δφο λεπτά 

Τμιμα  Γ 10.420,00 € 104,20 € 
Εκατόν τζςςερα ευρϊ 
και είκοςι λεπτά 

Τμιμα  Δ 10.750,00 € 107,50 € 
Εκατόν επτά ευρϊ και 
πενιντα λεπτά 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΜΗΜΑΣΩΝ 32.912,00 € 329,12 € 

Τριακόςια είκοςι εννζα 
ευρϊ και δϊδεκα λεπτά 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ από Τράπεηα κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με το 
ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (Ραράρτθμα 
IV). 

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ 
τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των 
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. 

 
2.3.4.  Πεπιεσόμενα Φακέλος «Σεσνική Πποζθοπά»  

Θ Σεχνική προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Μελζτθ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του 
Ραραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ.  

 

2.3.5 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Σπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ 
οικονομικών πποζθοπών 

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομική Προςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του προςφζροντα, με υπογραφι και ςφραγίδα, θ οποία κα πρζπει να ζχει 
ςυνταχκεί και να περιζχει, επί ποινι απορρίψεωσ, τα απαιτοφμενα από τθ διακιρυξθ 
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Ο φάκελοσ αυτόσ περιλαμβάνει τθν Οικονομικι Ρροςφορά βάςει του εντφπου του 
Ραραρτιματοσ IΙΙ, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςυμπλθρωμζνο 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ.  

Οι τιμζσ του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ 
των υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ. 
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Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ, β) 
δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 
102 του Ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.  

 

2.3.6 Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για εκατόν 
είκοςι (120) ημζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι 
κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν 
να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον 
τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ 
είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ, ςφμφωνα με το αρ. 97 παρ. 
4 του Ν.4412/2016. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 ηάδιο παπαλαβήρ πποζθοπών – ηάδιο αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ  

 

3.1.1. Παπαλαβή και εξέηαζη ηυν θακέλυν πποζθοπάρ 

Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ από τθν αρμόδια για τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ Επιτροπι 
που ςυνεδριάηει δθμόςια, μζχρι τθν ϊρα λιξθσ αποδοχισ και πρωτοκόλλθςθσ των 
προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παροφςα. Πταν παρζλκει αυτι θ ϊρα, κθρφςςεται από τον 
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ, θ λιξθ τθσ παράδοςθσ των προςφορϊν θ οποία αναγράφεται και 
ςτα πρακτικά. Απαγορεφεται θ για οποιονδιποτε λόγο αποδοχι προςφοράσ μετά τθν 
παρζλευςθ του χρόνου αυτοφ.  

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
ςτθν Επιτροπι διενζργειασ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν 
λιξθ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι που ζχει 
εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων 
ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τοΝ 
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ διενζργειασ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν 
κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.  

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και 
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.  

Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

3.1.2. ηάδια αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ πποζθοπών 

Θ Επιτροπι διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παράγραφο 1.5 . Θ αποςφράγιςθ 
διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία 
και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ (άρκρο 21 Ν. 4412/2016). Οι παριςτάμενοι 
ςτθ διαδικαςία επιδεικνφουν αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο 
ταυτοποίθςθσ.  

Σα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξήσ: 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ μονογράφονται από τθν 
Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το 
ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Ακολουκεί ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ κατά ςειρά επίδοςισ τουσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ των τεχνικϊν προςφορϊν ο 
οποίοσ μπορεί να εκτείνεται και ςε επόμενεσ ςυνεδριάςεισ αν θ επιτροπι, λόγω φόρτου 
εργαςίασ, δεν δφναται να ολοκλθρϊςει αυκθμερόν τα κακικοντα τθσ. Θ Επιτροπι καταχωρεί 
όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και 
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κρατοφνται, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί με 
νζα πρόςκλθςθ. 

β) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, 
αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίςτθκε μετά από νζα πρόςκλθςθ και 
ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν και ζλεγχοσ των οικονομικϊν προςφορϊν. Για όςεσ 
προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το προθγοφμενο ωσ άνω ςτάδιο (α), οι φάκελοι τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Στθν περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον 
προςωρινό ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Τα πρακτικά με τα αποτελζςματα των ανωτζρων ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά 
των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 και 
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.6 τθσ παροφςασ.   

 

3.2 Ππόζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
3.3 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ 
παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτθν αρμόδια επιτροπι. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν. Θ αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό 
επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για πζντε (5) επιπλζον θμζρεσ.  

Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, 
ι αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι αν από τα δικαιολογθτικά που 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από 
τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ (καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
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Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν αρμόδια Επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν εν 
λόγω απόφαςθ κατακφρωςθσ (άρκρο 105 του Ν. 4412/2016). 

 

3.3 Γικαιολογηηικά καηακύπυζηρ (αποδεικηικά μέζα)  

Α.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μη ςυνδρομήσ των λόγων αποκλειςμοφ τησ παραγράφου 2.2.3 ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ καλείται να προςκομίςει ςτθν προκεςμία τθσ παραγράφου 3.2 
αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα Ποινικοφ μητρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), το Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

β) για την παράγραφο 2.2.3.2: i) Πιςτοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ 
προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ.    ii) Πιςτοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ 
προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ). iii) Τπεφθυνη δήλωςη του Ν. 1599/1986, του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(κφριασ και επικουρικισ) προσ τουσ οποίουσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι ειςφορϊν.  

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 Πιςτοποιητικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ι άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.   

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι 
όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό 
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
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Α. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτηςησ τησ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για 
τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) Πιςτοποιητικό/βεβαίωςη του οικείου 
επαγγελματικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ, το οποίο κα είναι 
ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  

Α.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ 
νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α 
που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Α.4. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

 

3.4 Καηακύπυζη - ζύνατη ζύμβαζηρ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα 
που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε 
πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του 
προςωρινοφ αναδόχου. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν. 
4412/2016 (βλζπε παράγραφο 3.6 τθσ παροφςασ). 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο και τον προςκαλεί 
να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ τθν απαιτοφμενθ 
εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ, κακϊσ και επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 
(εφόςον υφίςταται αλλαγζσ).  

Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Αν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει 
να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ 
κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
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3.5 Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

Ο ανάδοχοσ πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να προςκομίςει τθν 
απαιτοφμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016, 
το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.4. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 
του αναδόχου.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να καλφπτει όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και να ζχει 
ιςχφ τουλάχιςτον δυο μινεσ πλζον του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.   

 

3.6 Δνζηάζειρ  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.  

Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ . 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και 
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.  

 
3.7 Μαηαίυζη Γιαδικαζίαρ 

 Θ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Καβάλασ με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, 
μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ: 

α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω 
απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι  
β) αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016.  
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γ) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
δ) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν 
ενδιαφζρει πλζον τθν Επιχείρθςθ, 
ε) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
ςτ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,  
η) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν. 4412/2016,  
θ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ 
ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
 

3.8  ςμβαηικό Πλαίζιο - Δθαπμοζηέα Νομοθεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
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4. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Σπόπορ πληπυμήρ  

4.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί εφάπαξ (100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ), 
μετά τθν τμθματικι παραλαβι των προβλεπόμενων εντφπων (άρκρο 200 Ν. 4412/2016). Τα 
δικαιολογθτικά που κατ’ ελάχιςτο απαιτοφνται για τθν πλθρωμι του προμθκευτι είναι: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ 

β) Τιμολόγιο του προμθκευτι που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε», ειδάλλωσ αν δεν 
φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε», εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι 

γ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

Θ καταβολι τθσ αμοιβισ του αναδόχου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των παραςτατικϊν που 
προβλζπονται παραπάνω, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, ςυνεκτιμθμζνου 
και του χρόνου που απαιτείται για τθν κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ 
πλθρωμισ από τθν Υπθρεςία Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.  

4.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ 
του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ 
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, βάςει 
τθσ παρ.3 του άρκρου 4 του Ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 7 του 
άρκρου 375 του Ν. 4412/2016. 

β) Κράτθςθ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.),  
βάςει τθσ παρ.3 του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 

 
4.2  Υπόνορ παπάδοζηρ ςλικών 

4.2.1. Θ χρονικι διάρκεια παράδοςθσ των υλικϊν, ορίηεται από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ ζωσ το τζλοσ του 2017.  

Θ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Καβάλασ μπορεί να παρατείνει μονομερϊσ τθ χρονικι 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ για χρονικό διάςτθμα μζχρι και το χρόνο τθσ αρχικισ 
ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και εφόςον 
υπάρχουν αδιάκετεσ ποςότθτεσ και αξία. Για τθν παράταςθ αυτι απαιτείται κείμενο 
γνωςτοποίθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ προσ τον ανάδοχο, ο οποίοσ δεν μπορεί να 
προβάλλει καμία αντίρρθςθ για τθν παράταςθ αυτι. 
 
4.3  Παπαλαβή ςλικών - Υπόνορ και ηπόπορ παπαλαβήρ ςλικών 

4.3.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ Επιτροπζσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με 
τθν παρ. 3 του άρκρου 221 του Ν. 4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του 
ωσ άνω νόμου. Θ παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του 
άρκρου 221 του Ν.4412/16.  
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4.3.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 209 του Ν. 4412/16.  

4.3.3. Θ παράδοςθ τθσ προμικειασ κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ 
ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ παράδοςθ κα γίνεται ςε 
χϊρουσ που υποδεικνφονται από τθν επιχείρθςθ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των προσ προμικεια 
ειδϊν ορίηεται ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ παραγγελία τθσ επιχείρθςθσ.  

4.3.4. Ρρο τθσ τελικισ αναπαραγωγισ ο προμθκευτισ κα προςκομίηει δείγμα του εντφπου, το 
οποίο κα ελζγχεται ωσ προσ τθν ποιότθτά του. 

4.3.5. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ επιχείρθςθσ 
τουλάχιςτον δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν παράδοςθ των εντφπων προκειμζνου θ 
αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ να πιςτοποιιςει τθν ζγκαιρθ παράδοςθ τουσ και τθν καλι 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

4.3.6. Ο προμθκευτισ δεν ζχει τθν δυνατότθτα να επικαλεςτεί αδυναμία ζγκαιρθσ 
παράδοςθσ οποιουδιποτε εντφπου επικαλοφμενοσ τυχόν δυςχζρεια εξεφρεςθσ πρϊτων 
υλϊν ςτθν αγορά γιατί με τθν προςφορά του υποδθλϊνει πωσ είναι ςε κζςθ να  εκτελζςει 
τθν προμικεια μζςα ςτα χρονικά όρια τθσ ςφμβαςθσ. 

 

4.4  Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών - Ανηικαηάζηαζη 

4.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
Επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται θ αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι 
ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 
απόφαςθ αυτι. 

4.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ 
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.  

4.4.3. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα παραδοτζα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  

4.4.4. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Μελέηη – Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – Σςποποιημένο Ένηςπο Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ (ΣΔΤΓ) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙI – Τπόδειγμα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τποδείγμαηα Δγγςηηικών Δπιζηολών 

 

 

 

Καβάλα, 30/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τμιμα Ρρομθκειϊν 

 

 

 

 

 

Ν. ΚΟΝΟΤΟΥ 

Ο   

Δ/ντθσ Διοικθτικισ & 
Οικονομικισ Υποςτιριξθσ  

 

 

 

Ν. ΑΚΙΤΗΘΣ 

Θ Ρρόεδροσ του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Ιωςθφίδου Η. Αναςταςία 




