
                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                      
                                                                               
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Χαλκίδα   αριθμ. πρωτ. : 42863
    ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 550/2015

                                                               Από το Πρακτικό της 47ης/2015 Συνεδρίασης            
                                                      της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Στην  Χαλκίδα,  σήμερα  την  Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015   και  ώρα  11.00  π.μ. στο

Δημοτικό  Κατάστημα  επί  των οδών  Ληλαντίων  και  Μεγασθένους  34 του  Δήμου  Χαλκιδέων

συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την με

αριθ.  πρωτ.  42212/17-09-2015 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  γνωστοποιήθηκε  στα  μέλη,

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ορίστηκε  σύμφωνα  με  την  2132/2014  Απόφαση

Δημάρχου  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος,  Γεώργιος  Μπαντούνας,  τα  μέλη  της  Ο.Ε.  εκλέχθηκαν

σύμφωνα με την  207/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Γραμματέας  στην  συνεδρίαση  ήταν  η  Διοικητική  Υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιδέων,

Τσαλίκη Γλυκερία.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω εννιά (9) μέλη:

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                          ΑΠΟΝΤΕΣ

     1.  Mπαντούνας Γεώργιος

2.  Γεωργαράς Παναγιώτης

3.  Γεωργίου Σωτήριος

4.  Μάζης Αναστάσιος

5.  Γεωργαλάς Νικόλαος

6.  Αναγνωστάκης Κων/νος

7.  Γουρνής Βασίλειος

8.  Μπάκας Ιωάννης

9.  Πρατσόλης Αναστάσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:«ΈΓΚΡΙΣΗ  ΟΡΏΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΏΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΕΘΝΉ  AΝΟΙΚΤΌ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΌ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ  ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ   &  ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ &
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ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΈΩΝ ΑΠΌ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΣΥΝΕΡΓΕΊΑ  ΚΑΙ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΠΛΑΊΣΙΟ ΓΙΑ ΔΎΟ (2) ΈΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΔΉΜΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 1.476.000,00  ΕΥΡΏ ΜΕ ΦΠΑ,    ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ»

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  στην  περίληψη  θέμα  περί  «Έγκρισης  όρων  και  τεχνικών

προδιαγραφών για το διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό  ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

&  ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΉ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ   ΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ & ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΈΩΝ ΑΠΌ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΣΥΝΕΡΓΕΊΑ  ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΠΛΑΊΣΙΟ ΓΙΑ ΔΎΟ

(2) ΈΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 1.476.000,00 ΕΥΡΏ ΜΕ ΦΠΑ,   ΚΑΙ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Π.Δ. 60/2007

2. Το ΠΔ 28/80.

3.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών

θεμάτων»

4. Το Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)

5. Το Ν. 3852/2010 

6. Το Ν. 3886/2010 

7. Το Ν. 3548/2007

8. Το Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ)

9. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013

10. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προμηθειών

που  πραγματοποιούνται  με  την  ανάδειξη  προμηθευτών  –  χορηγητών  σε  συνδυασμό  με  την

Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη. 

11. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12)

12. Το Ν. 2362/1995

13. Το Π.Δ. 113/2010

14. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

15. Την Υ.Α. Π1/2390/2013

16. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

17. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Εσωτερικών»
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18. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’),  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ

29/Α’) και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος

82/96  (ΦΕΚ66/Α’)  Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που≪

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων

του ευρύτερου δημόσιου τομέα , όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του≫

άρθρου8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄).

19. Τη μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

20.  Το  πρωτογενές  αίτημα  που  καταχώρησε  ο  Δήμος  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής

Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 15REQ003073531

21.  Την  578/2014  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  καθώς  και  τις  241/2015,  242/2014

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των Επιτροπών

22.  Την  209/2015  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια

ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι για την κάλυψη των

αναγκών του Δήμου απαιτείται η  παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια υλικών - ανταλλακτικών

για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων,

από  εξειδικευμένα  εξωτερικά  συνεργεία  και  το  δημοτικό  συνεργείο  με  την  διαδικασία  της

Συμφωνίας Πλαίσιο για δύο (2) έτη προϋπολογισμού 1.476.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ με σφραγισμένες

προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

  Για τις Υπηρεσίες που απαιτούνται και τις προμήθειες θα διενεργηθεί  δημόσιος Διεθνής

ανοικτός  ηλεκτρονικός  μειοδοτικός  διαγωνισμός  με  σφραγισμένες  προσφορές  με  κριτήριο

κατακύρωσης  την  χαμηλότερη  τιμή  (ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης)  για  τα  έτη  2016-2017,

προϋπολογισμού 1.476.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 

................................................................................................................................................................

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του

Προέδρου και έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 60/2007

2. Το ΠΔ 28/80.

3.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών

θεμάτων»

4. Το Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)

5. Το Ν. 3852/2010 

3

15REQ003084247 2015-09-24

ΑΔΑ: 7ΨΧΦΩΗΑ-ΖΥΨ



                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

6. Το Ν. 3886/2010 

7. Το Ν. 3548/2007

8. Το Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ)

9. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013

10. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προμηθειών

που  πραγματοποιούνται  με  την  ανάδειξη  προμηθευτών  –  χορηγητών  σε  συνδυασμό  με  την

Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη. 

11. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12)

12. Το Ν. 2362/1995

13. Το Π.Δ. 113/2010

14. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

15. Την Υ.Α. Π1/2390/2013

16. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

17. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Εσωτερικών»

18. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’),  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ

29/Α’) και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος

82/96  (ΦΕΚ66/Α’)  Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που≪

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων

του ευρύτερου δημόσιου τομέα , όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του≫

άρθρου8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄).

19. Τη μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

20.  Το  πρωτογενές  αίτημα  που  καταχώρησε  ο  Δήμος  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής

Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 15REQ003073531

21.  Την  578/2014  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  καθώς  και  τις  241/2015,  242/2014

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των Επιτροπών

22.  Την  209/2015  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια

ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. 

23.  Την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

        Α. Εγκρίνει τη μελέτη και τους όρους διακήρυξης  του Δήμου Χαλκιδέων για   παροχή

υπηρεσιών και την προμήθεια υλικών - ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων, από εξειδικευμένα εξωτερικά

συνεργεία και το δημοτικό συνεργείο με την διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο για δύο (2)

έτη προϋπολογισμού 1.476.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

Β. Η παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια  ανταλλακτικών θα γίνει έπειτα από Διεθνή

δημόσιο   ανοικτό  ηλεκτρονικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με

κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) με την διαδικασία

της Συμφωνίας Πλαίσιο για δύο (2) έτη .

           Γ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 1.476.000,00 ευρώ με ΦΠΑ  που αφορά

την παροχή υπηρεσιών την προμήθεια  ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των

μεταφορικών  μέσων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου  Χαλκιδέων ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  του

προϋπολογισμών εξόδων έτους  2015-2017. Για το έτος  2015 διαθέτει  το ποσό των 141.000,00

Ευρώ τα υπόλοιπα ποσά  που αφορούν τα  επόμενα έτη του διαγωνισμού θα δεσμεύονται κατά

προτεραιότητα στην αρχή κάθε έτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά οι δεσμεύσεις ανά ΚΑ προϋπολογισμού: 

Κ.Α  ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2016/2017

ΠΟΣΟ  ΠΟΥ  ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

ΕΤΟΣ 2015

15.6263 15.000,00 3.000,00

15.6671 20.000,00 2.000,00

20.6672 30.000,00 5.000,00

20.6263 163.000,00 20.000,00

20.6264 100.000,00 10.000,00

20.6671.0001 50.000,00 50.000,00

30.6671 40.000,00 2.000,00

30.6264 100.000,00 10.000,00

30.6672 30.000,00 10.000,00

30.6263.0001 50.000,00 20.000,00
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35.6671 30.000,00 5.000,00

35.6672 10.000,00 1.000,00

35.6264 50.000,00 2.000,00

35.6263 50.000,00 1.000,00

Τα ανωτέρω ποσά θα δεσμεύονται  κατά προτεραιότητα στην αρχή κάθε έτους και θα ακολουθείται

η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο όσο αφορά τις ανατροπές και τις επαναδεσμεύσεις

αυτών  καθ όλη την διάρκεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Δ. Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

στο  «Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων»  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης  και  στις

εφημερίδες «Γενική δημοπρασιών» «Ελεύθερος τύπος», καθώς και στις τοπικές «Ευβοϊκό Τύπο»,

«Καθημερινή Εύβοια» και «Προοδευτική Εύβοια»,  στο Εμπορικό Επιμελητήριο και θα αναρτηθεί

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

    Η τεκμηρίωση του διαγωνισμού ( διακήρυξη – μελέτη – και λοιπά τεύχη διαγωνισμού ) θα είναι

στην  διάθεση  του  κάθε  ενδιαφερόμενου  στην  ηλεκτρονική  σελίδα  του  Δήμου  Χαλκιδέων

http://www.dimos-xalkideon.gr/

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος,

E.  Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος

της παρούσας απόφασης ως ακολούθως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ    

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   &  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ &

ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  ΑΠΟ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ για δύο (2) έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                        1.200.000,00 ΕΥΡΩ
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Φ.Π.Α.:                                                   276.000,00 ΕΥΡΩ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                      1.476.000,00ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ   ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 16421

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Δ Ι Α Γ Ω Ν  Ι Σ Μ Ο Υ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

                                                                    Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 60/2007

2. Το ΠΔ 28/80.

3. Το Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)

4. Το Ν. 3852/2010 

5. Το Ν. 3886/2010 

6. Το Ν. 3548/2007

7. Το Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ)

8. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013

9. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προμηθειών

που πραγματοποιούνται  με  την ανάδειξη  προμηθευτών  –  χορηγητών σε  συνδυασμό με  την

Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη. 

10. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12)

11. Το Ν. 2362/1995

12. Το Π.Δ. 113/2010

13. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

14. Την Υ.Α. Π1/2390/2013

15. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

16. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Εσωτερικών»
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17. Το Ν.  2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’),  όπως τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο11 του Ν.  2372/96 (ΦΕΚ

29/Α’) και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του

Π.Δ/τος  82/96  (ΦΕΚ66/Α’)  Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων≪

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των

νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα ,  όπως  αυτές  τροποποιήθηκαν  και≫

ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05(Φ.Ε.Κ.

279/Α΄).

18. Τη μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

19. Το  πρωτογενές  αίτημα  που  καταχώρησε  ο  Δήμος  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής

Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 15REQ003073531

20. Την  209/2015 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια

ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για  την   παροχή υπηρεσιών και  την

προμήθεια υλικών - ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και

μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων,  από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία και  το  δημοτικό

συνεργείο με Συμφωνία Πλαίσιο για δύο (2) έτη προϋπολογισμού 1.476.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ

με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  , η οποία θα δοθεί ως

εξής:

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ  

Οι  υπό  εκτέλεση  υπηρεσίες  και  η  προμήθεια  ανταλλακτικών  καθώς  και  ο  ενδεικτικός

προϋπολογισμός αυτών περιγράφονται  στην  μελέτη που συντάχθηκε από  την Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί το παράρτημα Α’.

ΑΡΘΡΟ 1  Ο   : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από  προθεσμία πενήντα δύο   ημερών, από την
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ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των

Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  της  δημοσίευσης  περίληψης  της  διακήρυξης  αυτής  στο  Τεύχος

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013

ΑΡΘΡΟ 2  Ο   : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού

2. H  μελέτη

3. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης

4. Η προσφορά του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 3  Ο   : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η δαπάνη της προμήθειας  που έχει προϋπολογισθεί σε  1.476.000,00  Ευρώ Θα χρηματοδοτηθεί

ως εξής:

1. Από τακτικούς πόρους του Δήμου   Χαλκιδέων  , από τον προϋπολογισμό οικον. Έτους 2015-2017

βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους κατωτέρω Κωδικούς Εξόδων:

Κ.Α ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

15.6263 30.000,00

15.6671 40.000,00

20.6672 60.000,00

20.6263 326.000,00

20.6264 200.000,00

20.6671.0001 100.000,00

30.6671 80.000,00

30.6264 200.000,00

30.6672 60.000,00

30.6263.0001 100.000,00

35.6671 60.000,00
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35.6672 20.000,00

35.6264 100.000,00

35.6263 100.000,00

ΑΡΘΡΟ 4  Ο   : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

      Α.Φ.Μ. 997591353 Δ.Ο.Υ. Χαλκιδέων

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ληλαντίων & Μεγασθένους 

     ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2221355178-221355172

      ΦΑΞ: 2221035002 

      e-mail:  antonios.koumaros@0932.syzefxis.gov.gr

4.2 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή  πύλη

www  .  promitheus  .  gov  .  gr του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δευτέρα 

16/11/2015 

08:00 π.μ

Δευτέρα 

23/11/2015 

17:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με

τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το

Γραφείο Προμηθειών (κ. Μαργαρίτη Γκίνη Αναστασία, Κούμαρο Αντώνη) οδός Ληλαντίων &
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Μεγασθένους  και  στα τηλέφωνα 2221355179- 2221355172 κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και

ώρες. 

       Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  σύμφωνα με το άρθρο 2 περ.  5) του π.δ.  60/2007 η συμφωνία-

πλαίσιο ορίζεται ως εξής: «5. Η "συμφωνία-πλαίσιο" είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ

μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων,  η

οποία  αποσκοπεί  στον  καθορισμό  των  όρων  που  διέπουν  τις  συμβάσεις  που  πρόκειται  να

συναφθούν  κατά  τη  διάρκεια  συγκεκριμένης  περιόδου,  ιδίως  όσον  αφορά  τις  τιμές  και,

ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 26  παρ 4 του π.δ. 60/2007 που

ορίζει ότι “όταν συνάπτεται μια συμφωνία−πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί

πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που

πληρούν  τα  κριτήρια  επιλογής  ή/και  αποδεκτές  προσφορές  που  ανταποκρίνονται  στα  κριτήρια

ανάθεσης.   Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών,  μπορεί  να γίνεται  με  εφαρμογή των όρων που

καθορίζονται  στη  συμφωνία−πλαίσιο  χωρίς  νέο  διαγωνισμό.”  Στον  διαγωνισμό  θα  μπορούν  οι

συμμετέχοντες  να δώσουν προσφορά για μια ή περισσότερες κατηγορίες των υπηρεσιών ή των

προμηθειών και τελικά θα υπογραφούν Συμφωνίες Πλαίσιο με τους προμηθευτές (έναν σε κάθε

κατηγορία υπηρεσιών  – ανταλλακτικών ) που θα προσφέρουν την χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο

ποσοστό έκπτωσής) ανά κατηγορία των ζητούμενων υπηρεσιών - ανταλλακτικών. 

   Μετά την υπογραφή των σχετικών  Συμφωνιών  Πλαισίου οι  οποίες  θα  προκύψουν  από την

διαγωνιστική διαδικασία οι οποίες και θα είναι απόλυτα λεπτομερείς όσο αφορά την διαδικασία

ανάθεσης  των  εκτελεστικών  συμβάσεων   αλλά  και  των  όρων  και  των  προϋποθέσεων  που  θα

διέπουν αυτές. Η διαδικασία μετά την υπογραφή των Συμφωνιών Πλαισίου θα είναι η ακόλουθη

και θα αφορά τις βλάβες  στον στόλο των οχημάτων του Δήμου οι οποίες θα προκύψουν  αλλά και

τα προγραμματισμένα σέρβις των οχημάτων -μηχανημάτων του Δήμου.

 

Για την ε  πισκευή και συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων σε ιδιωτικό

συνεργείο , 

 Θα ακολουθείται η διαδικασία   της ΥΑ 3373/390/20.3.75. Απόφασης όπως παρακάτω:

1) Για την επισκευή και συντήρηση σε ιδιωτικό συνεργείο οχημάτων του Δήμου που διαθέτει δικό

του  συνεργείο  επισκευής  αυτοκινήτων,  θα  απαιτείται,  ως  ουσιώδες  δικαιολογητικό  της
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πραγματοποιούμενης  εκάστοτε  δαπάνης,  η  έκδοση  «ΔΕΛΤΙΟΥ  ή  ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ  και  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ»  από  το  Γραφείο  Κίνησης του

ενδιαφερόμενου Ο.Τ.Α., το οποίο εκδίδεται κατά την εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο του

Ο.Τ.Α. 

Στην  εν  λόγω  «εντολή»  αναγράφονται,  περιληπτικά,  στοιχεία  αναφερόμενα  στο  είδος  της

συντήρησης ή επισκευής, οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά.

Τα ως άνω διαπιστώνονται ύστερα από τεχνολογική επιθεώρηση του οχήματος με την είσοδο του

αυτοκινήτου  στο  συνεργείο.  

Το ΔΕΛΤΙΟΝ ή ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, θα εκδίδεται από

το Γραφείο  του ενδιαφερόμενου Ο.Τ.Α.

 Αν είναι βλάβη ή σέρβις που μπορεί να επισκευαστεί – γίνει   στο δημοτικό συνεργείο του Δήμου

τότε θα γίνεται η προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών από τον ανάδοχο με τον οποίο ο Δήμος

έχει συνάψει την αντίστοιχη  Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια αυτών υπό την εποπτεία της

επιτροπής η οποία και είναι αρμόδια και υπεύθυνη  να διαπιστώσει την συμφωνία της Εκτελεστικής

Συμβάσεως  (της  προμήθειας)   που  θα  προκύπτει  κάθε  φορά   και  θα  πραγματοποιείται  η

αποκατάσταση  του  οχήματος  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα    στην  ΥΑ  3373/390/20.3.75.

2) Σε περίπτωση που το συνεργείο, λόγω περιορισμένης δυναμικότητας κλπ αδυνατεί την εν όλω ή

εν  μέρει  επισκευή  του  οχήματος,  εκδίδει  σχετική  για  το  λόγο  αυτό  βεβαίωση,  επαρκώς

αιτιολογημένη,  σύμφωνα  με  την  οποία  ανατίθενται  οι  επισκευαστικές  εργασίες  σε  ιδιωτικό

συνεργείο  (βάση  Συμφωνίας  Πλαισίου  που  θα  έχει  υπογράφει)  με  μέριμνα  της  Επιτροπής

συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων της υπηρεσίας.

3) Επιπλέον από το συνεργείο του Δήμου εκδίδεται "ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ",  με σχετική ένδειξη ότι το όχημα εισήχθη σε ιδιωτικό

συνεργείο. 

Αντίτυπο του ως άνω «δελτίου ή εντολής επιθεώρησης και επισκευής του οχήματος», πρέπει να

παραδίδεται στην ως άνω Επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων, η οποία

επιλαμβάνεται  όλων των επισκευαστικών  εργασιών,  ανεξαρτήτως  του ύψους  της  απαιτούμενης

κατά περίπτωση δαπάνης και συνίσταται στην ανάθεση των εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε

ιδιωτικό συνεργείο και στην προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο των τυχόν αναγκαίων για την

επισκευή τους ανταλλακτικών, με βάση τις ενδείξεις του προαναφερθέντος «δελτίου». Οι ανωτέρω,

αυτές εργασίες και προμήθειες διενεργούνται υπό την εποπτεία της επιτροπής η οποία και είναι
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αρμόδια  και  υπεύθυνη   να  διαπιστώσει  την  συμφωνία  της  Εκτελεστικής  Συμβάσεως που  θα

προκύπτει κάθε φορά (ανά βλάβη ) με τους γενικότερους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο που έχει

υπογραφεί   και  να  κρίνει   βάσει  των  ισχυουσών  διατάξεων  περί  ανάθεσης  υπηρεσιών  και

προμηθειών αγαθών από τους Ο.Τ.Α.

  Η τήρηση της  ανωτέρω διαδικασίας είναι  υποχρεωτική  για το Δήμο,  προκειμένου να προβεί

νομίμως στην ανάθεση της συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του σε ιδιωτικό συνεργείο,

αφού μόνο μέσω αυτής δύναται να εξασφαλισθεί- ενόψει της αρχής της οικονομικότητας- αφενός

γιατί οι συνήθεις εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων θα πραγματοποιούνται με τα ίδια

μέσα και το προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος, αφετέρου ότι μόνο εξειδικευμένες εργασίες, που

κείνται εκτός των τεχνικών δυνατοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου, θα ανατίθενται σε ιδιώτες. 

Σε κάθε περίπτωση για τις γενόμενες επισκευές και την  αγορά των ανταλλακτικών θα ισχύουν οι

όροι  της  Μελέτης  που  καθορίζουν  επακριβώς  το  πως  θα  γίνεται  η  τιμολόγηση  βάση  των

κατατεθειμένων προσφορών και των συμμετεχόντων.   

ΑΡΘΡΟ 5  Ο   : ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή

προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη ηλεκτρονική  προσφορά για μία ή

περισσότερες κατηγορίες αλλά για όλα τα είδη αυτής-ων των  ομάδων  των υπηρεσιών και της

προμήθειας  ανταλλακτικών  και   η  προσφορά   θα  συνοδεύεται  επί  ποινή  αποκλεισμού  από

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται επακριβώς οι κατηγορίες  οι ομάδες

συμμετοχής καθώς και ο τομέας(Εργασίες ή Ανταλλακτικά) ως αυτές προσδιορίζονται στην μελέτη

που συνέταξε τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα

περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε κατηγορίας.

1.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (Προμηθευτές)

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
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ψηφιακής  υπογραφής.  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -

Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  την  κατωτέρω  διαδικασία

εγγραφής:

Οι  οικονομικοί  φορείς  -  χρήστες  αιτούνται  μέσω  του  συστήματος  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό

παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του

ταυτοποιούμενοι ως εξής :

 Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)

ταυτοποιούνται  με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης) που

αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα

Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν

διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους

συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification  Number)  και

ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  που  κατέχουν  από  το  αντίστοιχο  σύστημα.

Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα

Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται

από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  μετάφραση στην

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,

στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις

προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007,

και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η

εγγραφή  του  σε  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο,  προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3)

εργασίμων  ημερών  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή  ακριβές  αντίγραφο)  στην  αρμόδια

υπηρεσία.
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται  από όλους  τους υποψήφιους  χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του

Συστήματος.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά

με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος

χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης   λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του

ΑΡΘΡΟ 6  Ο   : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,

επί  ποινή  αποκλεισμού,  τα  εξής  δικαιολογητικά,  σε  μορφή  αρχείου  pdf  σύμφωνα  με  τον

Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει  να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3)

μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του

Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης

στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου

από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 

6.1  Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

Α) Για τους Έλληνες πολίτες: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το

ειδικό  είδος  των  εργασιών-  προμηθειών   τους,  το  οποίο  εάν  δεν  συνάδει  με  το  είδος  των

ζητούμενων εργασιών- προμηθειών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής,  από το οποίο να προκύπτει  πως είναι

ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας)

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα

οποία  καταβάλλονται  εισφορές  από  τον  εργοδότη  για  όλους  τους  απασχολούμενους  με

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των

εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και

όχι  μόνο  τους  ασφαλισμένους  στο  Ίδρυμα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  (Ι.Κ.Α.).  Σε  κάθε
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περίπτωση  ο  οργανισμός  κοινωνικής  ασφάλισης  στον  οποίο  είναι  ασφαλισμένος  κάθε

απασχολούμενος  στην  επιχείρηση  του  συμμετέχοντος,  θα  προκύπτει  κατά  κανόνα  από  το

καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα

εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην

επιχείρηση.

Σε  περίπτωση  εταιρειών  (νομικών  προσώπων),  αφορά  την  ίδια  την  εταιρεία  (το  νομικό

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά

έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.  

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86,

στην  οποία  να  δηλώνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  στους  οποίους  είναι  ασφαλισμένοι  οι

απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής,  από το οποίο να προκύπτει  πως είναι

ενήμεροι  ως προς τις  φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του

διαγωνισμού. 

4. Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπρόσωπό  τους,  υποβάλλουν

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

Επίσης,  προκειμένου  να  προκύπτει  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας,  πρέπει  να

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και

τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για

ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα

έγγραφα  της  νομιμοποίησης  αυτών,  αν  αυτό  δεν  προκύπτει  ευθέως  από  το  καταστατικό,

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

5. Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/86  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  έλαβε  γνώση  των  όρων  της

διακήρυξης και της μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με

αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.

6. Πιστοποιητικό  ποινικού μητρώου έκδοσης  τουλάχιστον  του τελευταίου  τριμήνου,  από το

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της

26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).
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γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ.

48).

δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της

οδηγίας  91/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  10ης Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί

η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995 ).

ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

-φυσικά πρόσωπα

-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

-διαχειριστές Ε.Π.Ε

-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν

τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  και

επίσης ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης

αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή αναγκαστικής  διαχείρισης  ή πτωχευτικού συμβιβασμό ή άλλη

ανάλογη κατάσταση.

Συγκεκριμένα: 

Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική

διαχείριση.

Για τα νομικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,  αναγκαστική διαχείριση, ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης

ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,  ή πτωχευτικό

συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις

περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.  

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..
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- Δεν έχει  καταδικαστεί  βάσει  δικαστικής  απόφασης που έχει  ισχύ δεδικασμένου,  για  αδίκημα

σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

- Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε

σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.

- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές

& ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.

- Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται

κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση με τους φορείς του

Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει παρόμοιες υπηρεσίες- προμήθειες κατά

την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου συμβατικού ποσού και της ημερομηνίας της

σύμβασης.  

10. Κατάσταση προσωπικού.

11. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού  της  επιχείρησης-  εφόσον  συντάσσεται-  κατά τις

τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς  υπεύθυνη δήλωση

περί  του  συνολικού  ύψους  του  κύκλου  εργασιών  της  επιχείρησης,  καθώς  και  του  κύκλου

εργασιών  της  που  αφορά  ειδικότερα  το  υπό  προμήθεια  υλικό  ή  υπηρεσία  ,  κατά  τις  τρεις

προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις(2012-2014). 

Β) Για τους αλλοδαπούς: 

1. Απόσπασμα ποινικού  μητρώου ή  ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το

οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις,

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη

που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους

καταγωγής ή προέλευσης.

2. Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της  χώρας

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3)

και (7) της παραγράφου Α. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις,

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη
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που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους

καταγωγής ή προέλευσης.

3. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα

του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 

4. Πιστοποιητικό  ότι  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  των

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων

και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

Γ. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

   Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για

ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 

Δ. Για τους συνεταιρισμούς: 

1. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.   

2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών - κοινοπραξίες:

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην

ένωση. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις

οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους,

είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ

ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%

Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15

ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και

κάθε  άλλο  απαραίτητο  δικαιολογητικό  που  εκδίδεται  ή  θεωρείται   αρμοδίως  από το  οποίο  να

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
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δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

ε. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν

όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή

που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή  συμβολαιογράφου.  Αν  στη  χώρα  του

προμηθευτή  δεν προβλέπεται  από το νόμο η ένορκη δήλωση,  μπορεί  αντί  αυτής  να υποβληθεί

υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  δηλούντος  από

αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

ΓΕΝΙΚΑ

Σημειώνεται  ότι όλες οι  αναφερόμενες  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  Ν. 1599/86,  πρέπει  να φέρουν

σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται φυσικά και ψηφιακά.

 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

Η υπεύθυνη  δήλωση  υπογράφεται  ψηφιακά από τον προσφέροντα και  δεν απαιτείται  θεώρηση

γνησίου υπογραφής.

Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  των  συμμετεχόντων  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  που

εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένοι,  πρέπει  να

υποβάλλονται  επικυρωμένα  από  την  κατά  το  νόμο  αρμόδια  αρχή  του  κράτους  της  έδρας  του

ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο

έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις

ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή

στα  κράτη  μέλη  όπου  δεν  προβλέπεται  η  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον

αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού

οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω

κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.
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Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν.1599/1986,

όσον  αφορά  συμμετέχουσες  επιχειρήσεις  με  έδρα  την  Ελλάδα.  Όσον  αφορά  συμμετέχουσες

επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε

ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που

γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182

της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών .

Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού

χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  συνδιαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα

συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα

της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα

μπορούν  να  λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει

τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου

   Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι

έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 7  Ο   : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

   Οι  κατωτέρω αναφερόμενες  εγγυήσεις  εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα

κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που

κυρώθηκε  με  το  ν.  2513/1997  (Α΄  139)  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.

   Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική

γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
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   Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Χαλκιδέων

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει

ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 28/80 και του άρθρου 157 του Ν.4281/14. 

   Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

   Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης

και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με το  άρθρο 157 του Ν.4281/14. 

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ( ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ) 

- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας-προμήθειας, υποχρεούται να

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της

προμήθειας,  εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 0,5% (μισό  επί τοις  εκατό)  της

συμβατικής αξίας  χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο

157 του Ν.4281/14. 

- Το  περιεχόμενο  της  εγγυητικής  επιστολής  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τουλάχιστον  τα  κάτωθι

στοιχεία:

1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

2. Τον εκδότη. 
3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 
4. Τον αριθμό της εγγύησης. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τον αριθμό της απόφασης της ανάθεσης της σχετικής σύμβασης και την συνοπτική περιγραφή

του διαγωνισμού 
8.  'Οτι  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

ΑΡΘΡΟ 8  Ο   : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που

ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην  Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
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αναφερόμενα  στο  Ν.4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο  άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013

(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού

Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  στο  Π.Δ.  60/07  και

συμπληρωματικά στο  ΠΔ 28/80. 

8.2 Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση

του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν

εμπιστευτικό χαρακτήρα

8.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται

όλα  τα  απαιτούμενα  κατά  το  στάδιο  υποβολής  της  προσφοράς  δικαιολογητικά  καθώς  και  τα

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της  προσφοράς.  Συγκεκριμένα,  στον  προαναφερόμενο  (υπο)φάκελο

περιλαμβάνονται :

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,

επί ποινή αποκλεισμού,  τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα με το   άρθρο 6 τ  ης

παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13

«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου   .pdf και

προσκομίζονται κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3) εργάσιμων  ημερών  από  την

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά» που  έχουν  υποβληθεί  με  την  ηλεκτρονική  προσφορά  και
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απαιτούνται  να  προσκομισθούν στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω  αναφερόμενης

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον

οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι  η  Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής  ,  Πιστοποιητικά που έχουν

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς .

Τεχνική προσφορά

Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή  pdf, το

οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές

ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

8.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον  (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά» περιλαμβάνεται  η  οικονομική

προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).

Η Οικονομική Προσφορά  υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο

«Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf,

το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Για  λόγους  σύγκρισης  των  προσφορών  από  το  σύστημα,  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  της

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς

την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού

της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη

για την αντίστοιχη κατηγορία την οποία συμμετέχουν.
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Παράλληλα  να  συμπληρωθούν  από  τους  συμμετέχοντες  και  τα  αντίστοιχα  υποδείγματα  των

τιμολογίων  προσφοράς  της  Μελέτης   Τεχνικών  Υπηρεσιών   που   αφορούν  την  κατηγορία

συμμετοχής  τους  με  το  ποσοστό  έκπτωσης  το  οποίο  προσφέρουν    και  θα  επισυναφθούν  σε

ηλεκτρονικό αρχείο μορφή pdf (ψηφιακά και φυσικά υπογεγραμμένο) με την ένδειξη «Οικονομική

Προσφορά».  Θα  πρέπει  απαραίτητα  οι  δύο  Οικονομικές  προσφορές  (Σύστημα  -Μελέτη  )  να

συμπίπτουν.

Επιπλέον  οι  συμμετέχοντες  στον  τομέα  της  προμήθειας  ανταλλακτικών για  το  Δημοτικό

Συνεργείο  είναι  υποχρεωμένοι  μαζί  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  της  οικονομικής  προσφοράς  να

υποβάλλουν  και  τους  αντίστοιχους  τιμοκαταλόγους των  κατηγοριών  συμμετοχής  τους  σε

ηλεκτρονικό αρχείο μορφή pdf (ψηφιακά και φυσικά υπογεγραμμένο) με την ένδειξή «Οικονομική

Προσφορά».

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με  σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό

έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.3 Τρόπος πληρωμής

Καθώς  οι  ανάγκες  για  τις  εργασίες  και  τα  ανταλλακτικά  θα  είναι  τμηματικές  και   θα  είναι

συνάρτηση των βλαβών καθώς και των προγραμματισμένων σέρβις που θα πραγματοποιούνται ,

και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των  ανωτέρω ενεργειών. 

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής (μηνιαίας) παράδοσης, μετά την

οριστική  παραλαβή  και  τη  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής  από  την  αρμόδια

επιτροπή.  

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική

Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης

σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικών  ετών  2015-2017. Η πληρωμή θα γίνεται από

την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής,και αφού η συγκεκριμένη διαδικασία του

διαγωνισμού εγκριθεί ως προς την νομιμότητά της από τις αρμόδιες αρχές

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες

κρατήσεις.

8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

25

15REQ003084247 2015-09-24

ΑΔΑ: 7ΨΧΦΩΗΑ-ΖΥΨ



                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των

Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους

κάτω των 15 ετών.

8.5 Επισημάνσεις

●  Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  εκατόν  ογδόντα   (180)  ημερολογιακές  ημέρες,

προσμετρούμενες  από  την  επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  του

διαγωνισμού,  με δυνατότητα παράτασης για 180 επιπλέον ημέρες.  Προσφορά που ορίζει  χρόνο

ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

●  Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  απαράβατους  όρους  της

παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

●  Ο  χρόνος  παράδοσης  του  υλικών  υπηρεσιών   που  αναφέρεται  στη  μελέτη   της  υπηρεσίας

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης), αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την

απόρριψη της προσφοράς.

● Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες

● Διευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  μετά  την  λήξη  χρόνου

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

● Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά

την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση

του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το

αρμόδιο όργανο.

●     Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

● Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες κατηγορίες (Αλλά για όλα τα

είδη τους)  ή και ομάδες των υπό προμήθεια ανταλλακτικών-υπηρεσιών ως αυτές καθορίζονται

στην μελέτη  της υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης). Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά

θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην κατηγορία-ες για τις οποίες συμμετέχει

ο διαγωνιζόμενος

8.6 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

8.6.1.  Οι προμηθευτές καλούνται να γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους

λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και δημοσίευση θα επέφερε ζημιά) στην
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Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις προσφορές τους

θεωρούνται ως εμπορικά εμπιστευτικές.

8.6.2.  Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα, σημαίνονται από αυτόν με

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν

εμπιστευτικό χαρακτήρα, ενώ δεν είναι δυνατόν μία προσφορά να χαρακτηρίζεται στο σύνολό της

ως εμπιστευτική.

8.6.3. Εν τούτοις, σημειώνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί

από προμηθευτές ως εμπορικά ευαίσθητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκαλύψει αυτές τις

πληροφορίες όπου απαιτείταιβάσει του νόμου.

8.6.4.  Η  παραλαβή  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  οποιουδήποτε  υλικούχαρακτηρισμένου  ως

«εμπιστευτικού» ή με ισοδύναμο χαρακτηρισμό, δεν πρέπει,για τους λόγους που δίνονται ανωτέρω,

να εκληφθεί ως ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται αυτόματα αυτό το χαρακτηρισμό.

ΑΡΘΡΟ 9  Ο   :   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται    τέσσερεις (4)   εργάσιμες ημέρες μετά την

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  και  ώρα    10:00  π.μ., μέσω των  αρμόδιων

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία  και  ώρα γίνεται  αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των  οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω

των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων,  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των

λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –

Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική  Προσφορά»,  οι

προσφέροντες  των οποίων οι οικονομικές  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν,  θα έχουν ηλεκτρονική

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν

γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 10  Ο   :     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην

αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και

των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή

με  την  578/2014  ΑΟΕ  και  242/2014  ΑΔΣ  και  τα  μέλη  της,  πιστοποιημένοι  χρήστες  του

συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και

υποφακέλων των προσφορών.

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

•  Η  αναθέτουσα  αρχή  εκδίδει  τις  σχετικές  αποφάσεις  επί  της  αξιολόγησης  των  ηλεκτρονικών

προσφορών .

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη

της προσφοράς τους.

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή

του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για

παροχή διευκρινίσεων επί  υποβληθέντων δικαιολογητικών και  οι  χρήστες – οικονομικοί  φορείς

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11  Ο   :     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Κατά  την  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  καθ’  όσον  για  την  τελική  επιλογή  είναι

κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς

και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην

αγορά. 

 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με

βάση  τους  καθοριζόμενους  στη  διακήρυξη  ουσιώδεις  όρους,  ο  οποίος  προσέφερε  τη

χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και

είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
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 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το

δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

Άρθρο   12  ° - Προσφυγές 

12.1 Ενστάσεις

Δεδομένου  ότι,  σύμφωνα  με  τα  άρθρο 4  παρ.  6  του  Ν.  3886/2010 σε  διαφορές  που αφορούν

διεθνείς  διαγωνισμούς  δεν  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  ή  εσωτερικών

κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή

παραλείψεων  της  διαδικασίας  διεξαγωγής  δημόσιων  διαγωνισμών,  μέχρι  την  υπογραφή  της

Σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων 

12.2 Προσφυγές - Προσωρινή δικαστική προστασία 

12.2.1 Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον

Ν.3886/2010 «Δικαστική  προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 

12.2.2 Κάθε ενδιαφερόμενος – συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση

του, απόφαση της  Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα

με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3886/2010.  Πριν  την  έναρξη  της  διαδικασίας  ενώπιον  του  αρμόδιου

Δικαστηρίου,  ασκείται  υποχρεωτικά,  εντός  δέκα (10)  ημερών  αφότου  ο  ενδιαφερόμενος  έλαβε

πλήρη  γνώση   της  αντίστοιχης  πράξης  ή  παράλειψης  και  ενώπιον  της   Αναθέτουσας  Αρχής

προσφυγή η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από τυχόν μερική η ολική παραδοχή

της.

12.2.3 Προσφυγές  υποβάλλονται  κατά  όρων  της  διακήρυξης  (ως  κανονιστικής  πράξης  της

Διοίκησης) αλλά και κατά αποφάσεων του οργάνου λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής με

τις οποίες εγκρίνονται τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού. 

12.2.4 Οι  προσφυγές  αυτές  υποβάλλονται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  και  αποτελούν  όρο  του

παραδεκτού  για  την  άσκηση  ασφαλιστικών  μέτρων  ενώπιον  του  αρμόδιου  δικαστικού

σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη.

Η αναθέτουσα  αρχή οφείλει  να  αποφανθεί  αιτιολογημένα,  μέσα σε προθεσμία  δεκαπέντε  (15)

ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα

κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής

προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική

προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της

αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν

λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος.
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H αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της

προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες

πριν  από  την,  αρχική  ή  μετ'  αναβολή,  δικάσιμο  της  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων.  Η

καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.

Ο ενδιαφερόμενος εντός  δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής,

μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής

ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της

ανωτέρω προθεσμίας,  η  αναθέτουσα αρχή οφείλει,  εφόσον έχει  ειδοποιηθεί,  να αποστείλει  στο

δικαστήριο με κάθε πρόσφορο μέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε περίπτωση μη

αποστολής φακέλου από την αναθέτουσα, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας

της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος. Το ίδιο τεκμήριο

μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισμένα στοιχεία από την αναθέτουσα

αρχή, όμως το δικαστήριο κρίνει  ότι  είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του

βασίμου  των  προβαλλόμενων  αιτιάσεων.  Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  αιτήσεως  ασφαλιστικών

μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την

προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010.

Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις

των  διαδίκων.  Διατάζει  ιδίως  την  αναστολή  ισχύος  όρων  της  διακήρυξης,  των  τευχών

δημοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την

αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νομικών ή

υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων

και  άλλων  στοιχείων,  καθώς  και  την  αναστολή  σύναψης  της  σύμβασης.  Η  απόφαση  επί  της

αιτήσεως  ασφαλιστικών  μέτρων  εκδίδεται  μέσα  σε  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την

εκδίκαση της αίτησης. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η

άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.

Η  άσκηση  αιτήσεως  ασφαλιστικών  μέτρων  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως  με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παρ. 4

του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. 

Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο  για  τη  διοίκηση  του  φορέα  όργανο  (Οικονομική

Επιτροπή  του  Δήμου),  ύστερα  από γνωμοδότηση  του  συλλογικού  οργάνου  της  διοίκησης  (της
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«Επιτροπής Προσφυγών»).  Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται  προσβολή με  άλλη οιασδήποτε

φύσεως διοικητική προσφυγή.

12.3 Διαδικασία υποβολής προσφυγών - ενστάσεων

1.Ο  κάθε  ενδιαφερόμενος  –  συμμετέχων  υποβάλλει  τις  ενστάσεις  −  προσφυγές  ηλεκτρονικά,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία (όπως αναφέρθηκαν στην παρ. 23.1 και

23.2 του παρόντος άρθρου) και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013,

συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε

μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής

υποβολής,

2.  Μετά την υποβολή των προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει  στην αξιολόγηση αυτών

μέσω των αρμόδιων  οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 1  3

Δ  ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000 ΕΥΡΩ.

 Όταν  πρόκειται  για  διαγωνισμό  με  προϋπολογισμό  ανώτερο  του  ενός  εκατομμυρίου  ΕΥΡΩ

(1.000.000,00  €)  πλέον  Φ.Π.Α,  Ελληνικές  Ανώνυμες  Α.Ε  και  οι  Αλλοδαπές  επιχειρήσεις  που

συμμετέχουν  ,αυτοτελώς  ή  σε  κοινοπραξία  ή  ένωση  προσώπων  ή  σε  οποιασδήποτε  μορφής

οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας αγαθών είτε  στο σύνολό της προκηρυχθείσας

ποσότητας είτε για μέρος αυτής , απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή

απαραδέκτου  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  Π.Δ/τος  82/96

(  ΦΕΚ66/Α΄/11-4-1996)  <<ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανώνυμων

Εταιρειών>>, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 όπως

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν 3414/05 ( ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005 ) και υπό τις

προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις

Ειδικότερα οι εταιρείες οφείλουν να προσκομίσουν :

Α) Ελληνικές Ανώνυμες εταιρείες

1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920

την εταιρεία από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της , με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι

ονομαστικές
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2) Αναλυτική κατάσταση, με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και το αριθμό των μετοχών

κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας με

ειδική αναφορά κατά κατηγορία των μετοχών που τυχόν στερούνται των δικαιωμάτων παράστασης

και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και των περιουσιακών δικαιωμάτων, το πολύ τριάντα εργάσιμες

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Β) Αλλοδαπές επιχειρήσεις για τις οποίες το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα του

επιβάλλει  για  το  σύνολο  της  δραστηριότητας  του  ή  για  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  την

ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολο τους μέχρι φυσικού προσώπου

1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής , κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της επιχείρησης από

το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της , με βάση το ισχύον καταστατικό της , είναι ονομαστικές .

2. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της επιχείρησης και τον αριθμό των μετοχών

κάθε μετόχου ,όπως τα στοιχεία είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο

του κράτους της έδρας της, με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την

υποβολή των δικαιολογητικών .

3.  Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει  η ονομαστικοποίηση μέχρι  φυσικού

προσώπου των μετοχών της επιχείρησης που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες

ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών

Γ) Αλλοδαπές Επιχειρήσεις για τις οποίες το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους

δεν επιβάλλει  για  το σύνολο της  δραστηριότητας  τους  ή για συγκεκριμένη  δραστηριότητα την

ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολο τους μέχρι φυσικού προσώπου

1. Σχετική  βεβαίωση της  αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους,  ότι  δεν

επιβάλλεται  υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών  τους  κατά το  δίκαιο  της  χώρας τους

εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης

νομίμως επικυρωμένη.

2. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό

(1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης.

3. Σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1% ) των μετοχών ή

δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση , σε περίπτωση

που η επιχείρηση δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι

γνωστοί στην επιχείρηση .

4. Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην επιχείρηση

οι μέτοχοί της .

Δ) Επιχειρήσεις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.
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1.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  χρηματιστηρίου  με  το  οποίο  βεβαιώνεται  ότι  η  επιχείρηση  είναι

εισηγμένη  στο  χρηματιστήριο  αυτό,  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η  εξαίρεσή  της  από  την

υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου.

Ε) Σε περίπτωση συμμετοχής  στο διαγωνισμό εταιρείας  άλλης νομικής μορφής η  εταιρεία

υποχρεούται  να  υποβάλλει  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν  1599/86  περί  μη  συμμετοχής  ανώνυμης

εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιο της άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρεία

ισχύουν τα ανωτέρω.

Όλα  τα  ανωτέρω  έγγραφα  που  προσκομίζονται  από  αλλοδαπές  εταιρείες  πρέπει  να  είναι

επικυρωμένα από την κατά τον νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος και να

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

1.  Οι  επιχειρήσεις  που  συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  υπάγονται  στα  οριζόμενα  στην  αριθ.

20977/23-8-2007 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης  και  Επικράτειας  << Δικαιολογητικά  για την

τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005 ,όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005>>.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσκομίζουν πριν την υπογραφή της σύμβασης στην αναθέτουσα αρχή

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπως ισχύει , ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική

απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/05, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του

Ν. 3414/05.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 8του Ν. 2741/99 ( ΦΕΚ 199/Α΄/28-9-1999) όπως τροποποιήθηκε με την

παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005( ΦΕΚ 30/Α΄/14-2-2005 ) οι διαγωνισμοί υπόκεινται σε

προσυμβατικό έλεγχο για την νομιμότητα της προμήθειας από το Ελεγκτικό Συνέδριο .

ΑΡΘΡΟ 14  ο   : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   (  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ)

   Ο  ανάδοχος  συνεχίζει  να  έχει  τις  υποχρεώσεις  της  προσφοράς  του  μέχρι  την  έγκριση  του

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο, να προσέλθει για την

υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, προσκομίζοντας

και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς

0,5%  επί τοις εκατό επί του συνολικού συμβατικού ποσού του κάθε οικονομικού  φορέα. Κατά την

εκτέλεση των  Εκτελεστικών Συμβάσεων που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της Συμφωνίας

πλαίσιο δεν θα απαιτούνται εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών  

Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο,

οι ανάδοχοι - προμηθευτές θα κληθούν για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων .
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   Η Συμφωνία Πλαίσιο καταρτίζεται  από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών

που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς

και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει

τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

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

- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα ή την εργασία. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. 

- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

   Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο

εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα..

   Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν

προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι

κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 15  ο   : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  έχουν  πρόσβαση  στα

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ

Β’  1317/23.04.2012)  και  αυτών  της  περίπτωσης  β  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  6  του  ν.

4155/2013.
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ΑΡΘΡΟ 16  Ο    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Η  σύμβαση  δύναται  να  τροποποιηθεί  όταν  αυτό  προβλέπεται  από  συμβατικό  όρο  ή  όταν

συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου

οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 17  ο   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως δύο έτη από την υπογραφή της ή μέχρι την εξάντληση του

συμβατικού ποσού  και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

ΑΡΘΡΟ 18  Ο   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  κατά  προτεραιότητα τις  υπηρεσίες   και  τα  ανταλλακτικά

εφόσον ζητηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου

Τα  ανταλλακτικά  θα  παραδίδονται  σταδιακά  στην  έδρα  του  Δήμου  Χαλκιδέων

(Αμαξοστάσιο Αγ. Στέφανος) σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης

παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος. 

Οι εργασίες  θα εκτελούνται και θα παραδίδονται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και

μόνο κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας όπως αυτή έχει οριστεί ανωτέρω  που θα προκύπτει μετά

από  βλάβη  ή  προληπτική  συντήρηση  του  κάθε  οχήματος.  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  ανάδοχος-

προμηθευτής πρέπει κατά προτεραιότητα να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου και  θα πρέπει με

δική  του  φροντίδα  και  δαπάνη  να  μεταφέρει  τα  προς  επισκευή  μέρη  στο  χώρο  του  αν  αυτό

απαιτείται   ή  και  να  προβεί  στην  επί  τόπου  επισκευή  αν  είναι  αδύνατη  η  μεταφορά  του

συγκεκριμένου οχήματος.:

Ο τρόπος τιμολόγησης με  την προσφερόμενη έκπτωση θα προκύπτει  με  βάση τα στοιχεία  που

απαιτεί η Μελέτη του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 19  ο   : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

   Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της

Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα και μια Γενικών ειδήσεων

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ΠΔ 28/80  και  δύο  ημερήσιες  νομαρχιακές  εφημερίδες  και  μία

εβδομαδιαία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου

και συγκεκριμένα στη διεύθυνση :www.dimos-xalkideon.gr 

   Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 20  ο   : ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΔ 60/2007

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία

διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25

του ΠΔ 60/2007

ΑΡΘΡΟ 21  ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ   ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του

Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.Δ.

60/07 και του ΠΔ 28/80 , όπως ισχύουν.

                     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&  ΤΑ   ΜΕΛΗ

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
                                                

                                                       ΓEΩΡΓIΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ 
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