
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                 Πέραμα,       08 / 11 / 2018 

                                                               

                                                                                           Αρ. πρωτ.    17372 / 16919 

        

 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΓΗΠΕΔΟΥ  ΣΤΟ  ΤΕΧΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ   

 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ” 

 

  

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :      13 / 2016   

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  39.990,00 €     
 

 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: 

«Διαμόρφωση γηπέδου στο Τεχνικό Λύκειο Περάματος» 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

 

  δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«Διαμόρφωση γηπέδου στο Τεχνικό Λύκειο Περάματος»,  

προϋπολογισμού:  39.990,00 € (με Φ.Π.Α. 24%),  

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

1. Του Ν.3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και 

συμπληρώθηκε από το Ν. 4555/2018 (Α’ 133) (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») 
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2. Του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων»  

3. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4. Του Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143Α’/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» 

5. Του Ν.3979/2011 «Περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (Φ.Ε.Κ.138Α΄/16-06-2011) 

6. Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74Α’/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- 

Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 

-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Φ.Ε.Κ. 161Α’/1992) και λοιπές ρυθμίσεις» 

7. Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις 

8. Του Ν.3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68Α’/20-03-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»   

9. Του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45Α’/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

10. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

και σύμφωνα με: 

11. Τον Κ.Α. 15-7326.0001 του προϋπολογισμού έτους 2018, στον οποίο υπάρχει 

εγκεκριμένη συνολική πίστωση 39.990,00 € για την «Διαμόρφωση γηπέδου στο Τεχνικό 

Λύκειο Περάματος» 

12. Την με αρ. πρωτ. 14.692\3 / 21-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΥ9ΞΩΞΔ-ΜΔΧ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Δήμου Περάματος για τη διάθεση πίστωσης ύψους 39.990,00 €   

13. Την με αρ. 194/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΜ5ΩΞΔ-Α44) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα:  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του διαγωνισμού για το έργο (παροχή 

εργασίας) : «Διαμόρφωση Γηπέδου στο Τεχνικό Λύκειο Περάματος» προϋπολογισμού 

39.990,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

 

 

Καλεί 

 

 

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας. 
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Άρθρο 1:  Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Περάματος 

Οδός:                   Λ. Δημοκρατίας 28  

Πόλη:                   Πέραμα 

Τ.Κ. :                   18863   

Τηλ. :                   2132037235 

FAX. :                    2104021613  

e-mail:                  texnikiperamatos@yahoo.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Σερεμετάκη Κωνσταντίνα  

Ιστοσελίδα: http://www.perama.gr   

 

 

 

 

Άρθρο 2:  Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

  

 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α)  Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 

β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 

3698Β/16.11.2016). 

γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.  

  

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην Διακήρυξη και τα 

επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη της Μελέτης, (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική 

Περιγραφή, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) από την ιστοσελίδα του Δήμου Περάματος 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.perama.gr, έως και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών: Τηλ. 2132037235, Φαξ: 2104021613                                                             

e-mail: texnikiperamatos@yahoo.com  

Αντίγραφο της Περίληψης Διακήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου. Τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Περάματος www.perama.gr. Περίληψη της 

Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια (1) τοπική εφημερίδα δώδεκα (12) ημέρες πριν την 

ημερομηνία του διαγωνισμού (Άρθρο 18 του Ν. 4469/2017).   

 

 

 

Άρθρο 3:  Αντικείμενο του διαγωνισμού 

 

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι: 
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 Τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου 1,6 – 2,0 χιλ. στο χώρο του μπάσκετ 

 Αποξήλωση των 2 υπαρχουσών μπασκετών και τοποθέτηση νέων 

 Τοποθέτηση στοιχείων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου 

 Αποξήλωση της περίφραξης της μίας πλευράς (εσωτερικής) του γηπέδου και          

τοποθέτηση νέας σε όλο το μήκος της. 

 Κατασκευή 2 θυρών πρόσβασης στον αγωνιστικό χώρο και 1 θύρας εισόδου στο 

υπάρχον κιγκλίδωμα περίφραξης του περιβάλλοντα χώρου 

 Αποξήλωση κιγκλιδώματος στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού κιγκλιδώματος στον περιβάλλοντα χώρο του 

γηπέδου 

  Πλακόστρωση του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου εκτός του σχολείου 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές 

εγκαταστάσεις. 

 

 

 

Άρθρο 4. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 

 

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 39.990,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α 15-7326.0001 του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος, οικονομικού έτους 2018.  

Το έργο (παροχή υπηρεσίας) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (ΠΕΕ) 

2018 της Περιφέρειας Αττικής και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της 

Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9777.07.016). 

Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

 

 

 

Άρθρο 5: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του 

Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 6: Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

 

 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, θα κατατεθούν στο Δήμο Περάματος στις:    

22 / 11 / 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα από  09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ.(λήξη) στη διεύθυνση: 

Δήμος Περάματος, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Λεωφ. Δημοκρατίας 28 - Πέραμα, 

18863,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, για την συγκεκριμένη σύμβαση 

Υπηρεσίας, ή θα σταλούν στη διεύθυνση: Δήμος Περάματος, Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Λεωφ. Δημοκρατίας 28 - Πέραμα, 18863, με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την 

«Διαμόρφωση γηπέδου στο Τεχνικό Λύκειο Περάματος», μέχρι μία ημέρα πριν από την 

ορισμένη ημερομηνία της διεξαγωγής του διαγωνισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. 

 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.  

 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη 

κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή στις:               

29 / 11 / 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 έως 10:00 π.μ.   

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης 

ή εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 

ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.  

 

 

 

Άρθρο 7: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

 

 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 6 είτε (α) 

με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς 

την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι 

φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 

και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα 

αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 

ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

Προσφορά του …………..  [Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, 

οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης 

οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής]. 

για την υπηρεσία: «Διαμόρφωση γηπέδου στο Τεχνικό Λύκειο Περάματος», με 

Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Περάματος, και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών την 22/11/2018  και ώρα 10:00 π.μ.. 
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3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.  

β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου της παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 

την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 6 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

 

 

 

Άρθρο 8: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

 

 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει 

τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 11 της παρούσας και το τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 13 της παρούσας. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων, προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. 
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Άρθρο 9: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

 

1. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στην τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη της μελέτης. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

6. Το συνολικό ποσό πλέον Φ.Π.Α. αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά. Σε 

περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού αριθμητικώς, θεωρείται 

ως προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως. 

7. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εργασίας. Προσφορές 

που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 10: Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής 

 

 

 

Ως προσφέρων νοείται ο οικονομικός φορέας που θα υποβάλει προσφορά. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, επί ποινή αποκλεισμού, φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με την προκηρυσσόμενη,  

που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής βάσει του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 και 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 

του Ευρωπαϊκού οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία Δημόσιων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του 

άρθρου 19 του Ν.4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για 

την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της 

µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού 

φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

 

Κριτήρια επιλογής βάσει του Άρθρου 75 του Ν. 4412/2016: 

Να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική - συναφή με το αντικείμενο των προς 

παροχή υπηρεσιών, ήτοι «Διαμόρφωση γηπέδου στο Τεχνικό Λύκειο Περάματος», η οποία 

θα αποδεικνύεται με αντίστοιχη εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο ή αντίστοιχη βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 
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Άρθρο 11: Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

 

Όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους επί 

ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 

 

Να καταθέσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 10 καθώς και το ΤΕΥΔ που αναφέρεται στο Άρθρο 

13. 

 

 

 

Άρθρο 12: Λόγοι αποκλεισμού 

 

 

Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 

οικονοµικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:  

 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

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

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

  β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-µελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (A' 48),  

δ) τρομοκρατικά  εγκλήματα, ή  εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 

ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

  ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνοιές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία µε το ν. 3691/2008 (A' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 
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της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία µε το ν. 

4198/2013 (A' 215).  

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

 Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και  

  β) Μπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. Αν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

 

3. Κατ΄ εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά το οποίο δεν είχε δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.    

 

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε 

ποινή αποκλεισμού από διαδικασία δημόσιας σύμβασης.  
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Άρθρο 13: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

 

Κατά την υποβολή προσφορών, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016 της               

ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. 

Το διαμορφωμένο ΤΕΥΔ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Προσφοράς. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 

τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης 

παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο 

έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

 

 

Άρθρο 14: Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 

για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 

Α΄/2016). Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερών ή δεν 

αναφέρουν καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο χρόνος ισχύος 

πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης, στην οικονομική προσφορά 

και σε υπεύθυνη δήλωση στα δικαιολογητικά συμμετοχής. Εάν προκύψει θέμα 

παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο 

ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη ισχύος 

των προσφορών, περί αποδοχής της παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε επτά (7) ημέρες. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15: Αξιολόγηση προσφορών 

 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που 

περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα: 

 

 Παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων προσφορών  

 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής 

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 

 Ανάδειξη αναδόχου 

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

 

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω βημάτων, επικυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του 

Ν. 4412/2016. 

 

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη, 

χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Η υποβολή μίας προσφοράς δεν κωλύει τη συνέχιση του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) να 

υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά της κατακύρωσης βάσει της διακήρυξης, ήτοι: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει(έχουν) καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής του(ς) δραστηριότητας. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει(ουν) να καταβάλλει(ουν) εισφορές τόσο 

για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

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

δεν τελεί(ούν) υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί(ούν) υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο 

σε αυτούς προσωπικό.  

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμερος(οι) ως προς τις φορολογικές του(ς) υποχρεώσεις 

(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης (Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού), η 

αποσφράγιση του οποίου γίνεται σε ώρα που θα ορισθεί, ενώπιόν της.  

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. 

 

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού βάσει του νόμου 4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
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ΑΡΘΡΟ 16: Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που υποβάλλονται εμπρόθεσμα, είναι 

σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν 

αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως 

ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν 

επηρεάζουν την εργασία ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο 

τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν 

θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση 

της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 

 Κατατίθεται εκπρόθεσμα (μετά την καθορισμένη ανωτέρω ώρα λήξης παραλαβής των 

προσφορών), 

 Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, σφάλματα  

ή/ και αιρέσεις,  

 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς, ή πρόταση που κατά την κρίση 

της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, 

 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της 

παρούσας διακήρυξης, 

 Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 

 Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, 

 Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της εργασίας, 

 Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17: Ανακοίνωση κατακύρωσης 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του νόμου 4412/2016, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει την 

απόφαση κατακύρωσης, αποδεχόμενη ή μη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του 

διαγωνισμού, και η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.λ.π., επί αποδείξει.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18: Ενστάσεις 

 

 

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ 

(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 
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άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, υποβάλλεται ένσταση μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αυτό, αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Για την εξέταση των ενστάσεων, συγκροτείται ειδική Επιτροπή με διαφορετική σύνθεση 

από την Επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. α΄ 

του νόμου 4412/2016. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19: Εγγυήσεις 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του νόμου 4412/2016 περί εγγυήσεων, δεν 

απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού. 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η εργασία, υποχρεούται να προσκομίσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). 

 

Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 

(Φ.Ε.Κ. 139 τ. Α΄/1997) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορεί, επίσης, να εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να παρασχεθεί με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, ο 

εκδώσας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε 

αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

 

Οι Υπηρεσίες του Δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Την ημερομηνία έκδοσης. 

 Τον εκδότη. 

 Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται. 

 Τον αριθμό της εγγύησης. 

 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

 Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού. 
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 Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης. 

 Τους όρους ότι: 

I) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 

II)Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση, 

III) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Κατάπτωση της εγγύησης επέρχεται σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, 

λόγω αδυναμίας του στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20: Υπογραφή Σύμβασης 

 

 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η εργασία είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή του 

άρθρου 19 της παρούσας διακήρυξης.  

 

Κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Αναθέτουσα Αρχή με σκοπό να 

περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της 

προκήρυξης σύμβασης, νοείται ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή 

«έγγραφο της σύμβασης». 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης μέσα 

στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση 

του Αρμοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή, καλεί τον πρώτο 

επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης αυτής, στις περιπτώσεις 

όπως περιγράφονται στο άρθρο 132 του νόμου 4412/2016. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21: Τρόπος πληρωμής 

 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ.3 του 

Ν.4412/2016, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των 

τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 22: Ματαίωση διαδικασίας 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 106 του νόμου 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών, ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 

συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, ή 

β) στην περίπτωση της κατακύρωσης και της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

105 του ιδίου νόμου. 

 

Ματαίωση επίσης της διαδικασίας μπορεί να λάβει χώρα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση λήξης και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των 

προσφορών, και μη αιτιολογημένης απόφασης της αναθέτουσας αρχής περί συνέχισης της 

διαδικασίας λόγω εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 

4 του νόμου 4412/2016, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Αν επίσης διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία, ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της, ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφανίστηκε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

Τέλος, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την 

επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων 

της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23: Διάρκεια σύμβασης  

 

 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες. Το εν λόγω χρονικό διάστημα αρχίζει 

από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.  

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται έπειτα από αιτιολογημένη 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
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λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια χωρίς να έχει παραδοθεί στην αναθέτουσα 

αρχή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24: Εχεμύθεια 

 

 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και ο χαρακτηρισμός πληροφοριών ως εμπιστευτικές 

ορίζεται στο άρθρο 21 του νόμου 4412/2016. Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει 

στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να 

σημειώσει επ’ αυτών την ένδειξη: «Πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». 

Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα, αφορά μόνο στην προστασία του 

απορρήτου που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, ή σε στοιχεία προστατευόμενα από 

δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις 

σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25: Εφαρμοστέο δίκαιο – Διαιτησία 

 

 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης 

που θα υπογραφεί. 

 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26: Δημοσιότητα 

 

 

Η παρούσα διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Περάματος, 

στο σύνδεσμο: www.perama.gr,  καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), δώδεκα (12) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη 

διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού (περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 του Ν. 

4412/2016.  

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερησία τοπική εφημερίδα  

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ». Επίσης, περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 

και τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Τέλος, αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του (www.perama.gr). 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Τηλ. 2132037235, ΦΑΞ: 2104021613 e-mail: texnikiperamatos@yahoo.com 
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ΑΡΘΡΟ 27: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

 

 

Συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:  

 

1. Η Σύμβαση 

2. Η παρούσα Διακήρυξη 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 

5. Το Τιμολόγιο της Μελέτης 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

7. Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης 

8. Η εγκεκριμένη μελέτη και τα σχέδια, που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την 

Υπηρεσία. 

9. Το Χρονοδιάγραμμα - Πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
 

 

 

H παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την 194/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΜ5ΩΞΔ-Α44) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, και ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού νοείται η 

ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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