
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 537/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 53/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:  Καθορισμός των  όρων της διακήρυξης  του Διεθνούς  Ανοικτού διαγωνισμού
«Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας  στην εγκατάσταση
επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-2021  ».
                  
            

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.27479/20-12-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

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

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
      2.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος 2.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος
      4.  Αργυρός Λεωνίδας     -  Τακτικό μέλος 3.  Κωστούλας Βασίλειος -  Τακτικό μέλος
      5.  Κουμπής  Γρηγόρης    - Τακτικό μέλος
      6.  Ροπόκης Ευάγγελος -    Τακτικό μέλος
      7.  Πιπιλίδης Λάζαρος  -     Τακτικό μέλος

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Στ. Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών

(αρ.υπαλ.Σταματέλος Παναγιώτης).του Δήμου Πρέβεζας:

  «…Σε συνέχεια των κάτωθι σχετικών αποφάσεων- εγγράφων :

 Την αριθμ.  420/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (ΑΔΑ:Ψ66ΓΩΞΧ-Ξ7Π)
(Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας )

 Το  αρίθμ.   25295/29-11-2019  πρωτογενές  αίτημα  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής
Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Καθαριότητας  και  Πρασίνου   του  Δήμου  Πρέβεζας.
(19REQ005937105 2019-11-29)

 Την  αριθ.   732/2019  απόφαση   του  Δημάρχου (  Εγκεκριμένο  αίτημα
19REQ005980087  2019-12-06) με την οποία προβλέπεται η  έγκριση της δαπάνης και η
διάθεση  της σχετικής πίστωσης   ποσού 375.000,00€ στον προϋπολογισμό του οικονομι-
κού έτους 2020 και ομοίως 242.110,80€ στον προϋπολογισμό του έτους 2021, εκ των
οποίων 118.296,00€ αφορούν το προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης.

 Την αριθμ.   494/13-12-2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε η αριθμ. 8/2019    μελέτη  της Διεύθυνσης  Αγροτικής Ανάπτυξης-Περιβάλλο-
ντος-Καθαριότητας και Πρασίνου  του Δήμου Πρέβεζας .
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Θέτουμε υπόψη σας: το σχέδιο διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού
για  την    παροχή της  Υπηρεσίας:  <Μεταφόρτωση και  μεταφορά απορριμμάτων του  Δήμου
Πρέβεζας  στην  Εγκατάσταση  Επεξεργασίας  ΑΣΑ  2020-2021> και  παρακαλούμε  για  τον
καθορισμό των όρων της διακήρυξης.…».

    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
 το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006 
 την αρ.420/2019 ΑΔΣ (ΑΔΑ:Ψ66ΓΩΞΧ-Ξ7Π)
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    Καθορίζει τους όρους  της διακήρυξης  του Διεθνούς  Ανοικτού διαγωνισμού «Μεταφόρτωση
και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας  στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-
2021» ως εξής :

Πρέβεζα:        ..-12-2019
Αριθ. Πρωτ. :       ...........

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Δ Η Μ Ο Σ  Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Προϋπολογιζόμενη  δαπάνη χωρίς

Φ.Π.Α  402.270,00€. 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη  με  Φ.Π.Α
24%   498.814,80€. 
Δικαίωμα  προαίρεσης:  95.400,00€
χωρίς Φ.Π.Α 
Δικαίωμα  προαίρεσης  με  Φ.Π.Α.
118.296,00

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ.Διευθ.: Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 Πρέβεζα

Πληροφ.: Σταματέλος Παναγιώτης
Τηλ.: 2682360689
          2682360683
FAX: 2682360692 Κωδικός CPV: 90512000-9

    

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παροχή της Υπηρεσίας:   «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας  στην

εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-2021  » 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας,
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έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) .

2. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας».

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87).

5. Τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') :  [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕ-
ΝΗΣ Ι»] 

6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα
διαύγεια» (ΦΕΚ Α 112) και την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργή-
σεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Δια-
τάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

8. Τις διατάξεις της  παρ. ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθε-
σίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".

9. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

10. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

11. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ A 120)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύουν.

12. Την απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

13. Την απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος
Β')
Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 45 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
15. Του Π.Δ. 39/2017 (Α' 64/4-5-2017) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”

16. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  57/17  (ΦΕΚ  88/20.06.2017  τεύχος  Α')
Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

17. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  58/17  (ΦΕΚ  88/20.06.2017  τεύχος  Α')
Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

18. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.50910/2727/2003 - ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003 Μέτρα και όροι για την δια-
χείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.

19. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδη-
γία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

20. Την αριθ. 420/2019   (ΑΔΑ: Ψ66ΓΩΞΧ-Ξ7Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με
την οποία εγκρίθηκε η  ανάθεση   της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφόρτωση και μετα-
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φορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας  στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ  2020-2021 » 

21. Το αριθ. 25295/29-11-2019 έγγραφο της Δν/σης Αγροτικής Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Καθαριότη-
τας & Πρασίνου (Πρωτογενές αίτημα  στο ΚΗΜΔΗΣ  19REQ005937105 2019-11-29) όπου η δη-
μοπρατούμενη  παροχή  υπηρεσίας   φέρει  αριθμό  αναφοράς  CPV  90512000-9,  προϋπολογισμού
402.270,00€ χωρίς Φ.Π.Α.  και συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α . 24%. 498.814,80€ .  

22. Την αριθ. 732/2019 απόφαση  του Δημάρχου ( Εγκεκριμένο αίτημα 19REQ005980087  2019-12-
06) με την οποία προβλέπεται η  έγκριση της δαπάνης και η  διάθεση  της σχετικής πίστωσης   πο-
σού 375.000,00€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και ομοίως 242.110,80€ στον
προϋπολογισμό του έτους 2021, εκ των οποίων 118.296,00€ αφορούν το προβλεπόμενο δικαίωμα
προαίρεσης.

23. Την αριθ.494/13-12-2019  (ΑΔΑ: Ω3ΔΨΩΞΧ-ΛΦΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 08/19-11-2019  μελέτη   για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο:«Μετα-
φόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας  στην εγκατάσταση επεξεργασίας
ΑΣΑ  2020-2021 » .

24. Την αριθ.  ..../2019 (ΑΔΑ: ........................) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία
καταρτίστηκαν οι όροι  της διακήρυξης διεξαγωγής του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού
για  την  Παροχή  της  Υπηρεσίας   «Μεταφόρτωση  και  μεταφορά  απορριμμάτων  του  Δήμου
Πρέβεζας  στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ  2020-2021 ».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή  –  Ανοιχτό  -  Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές και  κριτήριο
ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  της τιμής  για την
παροχή της υπηρεσίας με τίτλο:   «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας
στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-2021  » .

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς     Φ.Π.Α  402.270,00€. Συνολική προϋπολογιζόμενη
δαπάνη με  Φ.Π.Α  24%   498.814,80€. 

Δικαίωμα προαίρεσης: 95.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α Δικαίωμα προαίρεσης με Φ.Π.Α. 118.296,00.

Άρθρο 1: Ορισμοί-Υπηρεσία που συντονίζει το διαγωνισμό

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την 
αντίστοιχη σημασία:

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πρέβεζας

Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (ή Σύστημα) : Ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διενέργεια της παρούσας 
ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης προμήθειας.

Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ : Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.

Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός φορέας : ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή  δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, 
προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρήστες : ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φoρείς και οι οικονομικοί 
φoρείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, 

Διαγωνιζόμενος : Ο ενδιαφερόμενος  Οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά., 

Τεύχη διαγωνισμού : Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας τεύχη, που μετά την υπογραφή της 
σύμβασης καθίστανται συμβατικά.

Γνωμοδοτικό όργανο διενέργειας διαγωνισμού. : Το γνωμοδοτικό όργανο  διενέργειας του παρόντος 
Διαγωνισμού, το οποίο  συγκροτήθηκε με την αριθ. ........./........... απόφαση .............................του Δήμου 
Πρέβεζας, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και αποτελείται από πιστοποιημένους 
χρήστες του Συστήματος

Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.): Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74  του Ν.4412/2016 για τις
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75,
76 και 77 του Ν.44142/2016

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το
άρθρο 84 του Ν.4412/2016.

Υπηρεσία που συντονίζει το διαγωνισμό: Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, οδός Ελευθέριου
Βενιζέλου Πρέβεζα, ΤΚ 48100, τηλ. 2682360683,689, fax 2682360692.

Άρθρο 2: Αντικείμενο  του  Διαγωνισμού – Κριτήριο ανάθεσης

Ο  διαγωνισμός  αφορά  την  ανάθεση  της  υπηρεσίας  με  τίτλο:  «Μεταφόρτωση  και  μεταφορά
απορριμμάτων  του Δήμου Πρέβεζας  στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ  2020-2021 »    για τη
μεταφόρτωση  ,  μεταφορά και  διάθεση  των  απορριμμάτων  του  Δήμου Πρέβεζας  ,  στην  Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ελευθεροχώρι
Δωδώνης  ,σύμφωνα  με  αριθμ.  08/2019   μελέτη  της  Δν/σης  Αγροτικής  Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας &Πρασίνου .

Οι ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς   επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλουν  προσφορά για το
σύνολο των εργασιών της δημοπρατούμενης παροχής της υπηρεσίας . 

Κριτήριο ανάθεσης  είναι η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
της τιμής.

Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας  κατατάσσεται  στον ακόλουθο κωδικό  του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV :   Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 90512000-9

Άρθρο 3: Προϋπολογισμός Προμήθειας – Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό   των 402.270,00 χωρίς Φ.Π.Α.  Η συνολική 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% είναι  498.814,80€ και αναλύεται ως 
κάτωθι: 
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A/A Περιγραφή Μον. Ποσότητα Τιμή μονάδας 
σε €

Δαπάνη σε €

1
Μεταφορά  και  διάθεση  των
απορριμμάτων  του  Δήμου
Πρέβεζας  ,  στην  Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών
αποβλήτων  (ΑΣΑ)  της
Περιφέρειας  Ηπείρου  στο
Ελευθεροχώρι Δωδώνης

ton 12650 31,8 402.270,00

Σύνολο 
καθαρής αξίας

402.270,00

Φ.Π.Α. 24% 96.544,80

Γενικό σύνολο 498.814,80

Δικαίωμα προαίρεσης ton 3000 31,08 95.400,00

Φ.Π.Α. 24% 22.896,00

Γενικό σύνολο 118.296,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 02.20.6277.001  του  προϋπολογισμού   του έτους 2020  με
ποσό 375.000,00€ και τον ίδιο κωδικό  του  προϋπολογισμού   του έτους 2021  με ποσό 242.110,80€ εκ 
των οποίων 118.296,00€ θα αφορούν το προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης εφόσον αυτό 
ενεργοποιηθεί και θα καλυφθεί από   από ίδιους πόρους.

Το αντικείμενο της σύμβασης  περιλαμβάνεται  στην  υπ αριθμ. 08/  9-7-2019  μελέτη της Δ/νσης  
Αγροτ .Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Πρασίνου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 4: Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια του  διαγωνισμού

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, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την .....-.....-2019 ημέρα ....................
και  ώρα  19:00.  ύστερα  από  συντετμημένη  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  ,  από  την  ημερομηνία
αποστολής  στην  Υπηρεσία  Εκδόσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  της  προκήρυξης  σύμβασης.(άρθρο  27
παραγρ. 1 & 4 του Ν.4412/2016 συνδυαστικά με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22 του Ν.4412/2016
και το άρθρο 37 του ιδίου νόμου.

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας,  νοείται  η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης
σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης .(άρθρο 61 παραγρ.1 Ν.4412/2016)

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

ΩΡΑ

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

00-00-2019 ....................... …..............    Ώρα: 19:  00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος στο σύνολό του ή 
εν μέρει ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
σχετικής προκήρυξης (άρθρ. 32 παρ. 2α Ν. 4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.     

Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν 
να ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και δέκα  (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις ....-....-2019 ημέρα  ....................... Οι διευκρινίσεις 
ή συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο έξι  (6) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, ήτοι μέχρι την  .....-.......-2019 ημέρα ...................., 
εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Επισημαίνεται
ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα 
δεν θα εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι  (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν
ή των αλλαγών.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών  –  διευκρινήσεων  υποβάλλονται  μόνο  από  εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς
φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης)  ύστερα  από  αίτησή  τους.  Τα  αιτήματα,  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επισυναπτόμενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει
να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Άρθρο 6:  Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα διαδικασίας σύναψης της σύμβασης  (έγγραφα σύμβασης) είναι τα κάτωθι:

1) Η αριθμ. ................../.............2019   Προκήρυξη της σύμβασης .

2) Η  αριθμ.  ....................../.......................-2019  Διακήρυξη της σύμβασης   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3) Η  αριθμ.  08/2019   μελέτη  της  Δν/σης  Αγροτικής  Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Καθαριότητας
&Πρασίνου  του Δήμου Πρέβεζας.  

4) Το    Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] .  

5) Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  και  διευκρινήσεις  που  ενδεχομένως  παρασχεθούν  από  την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.         

Τα τεύχη του διαγωνισμού τα οποία αποτελούν και  συμβατικά στοιχεία  αλληλοσυμπληρώνονται
και  είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) ως εξής :

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού.

 Η  αριθμ.  08/2019   μελέτη της  Δν/σης  Αγροτικής  Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Καθαριότητας
&Πρασίνου  του Δήμου Πρέβεζας. 

 Η οικονομική προσφορά του Οικονομικού φορέα.

Άρθρο  7: Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό - Προϋποθέσεις συμμετοχής

 Δεκτοί στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό γίνονται:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά  πρόσωπα  αντίστοιχης  επαγγελματικής  δραστηριότητας   (Διαχείριση  απορριμμάτων  ),
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει  τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις προμηθευτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα
τα  μέλη  της  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  κοινό  εκπρόσωπό  τους  εξουσιοδοτημένο  με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής  του κάθε μέλους  της  ένωσης προμηθευτών.  Οι  ενώσεις  προμηθευτών δεν υποχρεούνται  να
λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να  υποβάλουν  την  προσφορά,  αλλά  υποχρεούνται  να
υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση περί σύστασης Κοινοπραξίας εφόσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα
ένωση υποχρεούται να συσταθεί ως Κοινοπραξία σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση.

Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό   :
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Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  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  αιτούνται την εγγραφή τους και  την εγγραφή των στελεχών τους παρέχοντας τις
απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του  Συστήματος  ταυτοποιούμενοι  ως
ακολούθως:

Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα
πρόσβασης και χρήσης τουΣυστήματος.

Οι  οικονομικοί  φορείς  των  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  οι  οποίοι  δεν  διαθέτουν  ελληνικό
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους:

α)  είτε  συμπληρώνοντας  τον  αντίστοιχο  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification  Number),
ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.

β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα Secur
eidenTityacrOssboRderslinKed(STORK).

Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  η  αρμόδια  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  και  Τεχνικής  Στήριξης  του  ΕΣΗΔΗΣ,
αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης τουΣυστήματος.

Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται  από  την  αρμόδια  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  και  Τεχνικής  Στήριξης  του
ΕΣΗΔΗΣαποστέλλοντας:

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

-  είτε  ένορκη  βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό  σε  μορφή  ηλεκτρονικού  αρχείου  Portable  Document  Format
(PDF)με  επίσημη  μετάφραση  στην  ελληνική,  όπως  αυτά  προσδιορίζονται  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.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει  σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του
συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη.

Άρθρο  8: Λόγοι αποκλεισμού υποψήφιων Οικονομικών Φορέων

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α.  Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016
ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών-μελών  της  Ένωσης  (ЕЕ  С  195  της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την  καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (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/ΔΕΥ 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 παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ
L 309 της 25.11.2005, ο. 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.».

Σε όλες τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  η υποχρέωση των προηγούμενων  εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφα-
ση. 

Β.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οποιοσδήποτε  οικονομικός
φορέας, εάν ο Δήμος Πρέβεζας:

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 οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο 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.

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντος 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.

γ)  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που αφορούν  την  αδήλωτη
εργασία,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  δύο  (2)  διενεργηθέντες  ελέγχους.  Οι  υπό  αα΄  και  ββ΄
κυρώσεις  πρέπει  να  έχουν  αποκτήσει  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ.  Ο  λόγος  αποκλεισμού  δεν
εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.». 

Γ. Ο Οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στη  διαδικασία σύναψης της  σύμβασης  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

1. Εάν  ο  Δήμος  Πρέβεζας μπορεί  να  αποδείξει με  κατάλληλα  μέσα  αθέτηση  των  ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 ήτοι:   <Κατά την
εκτέλεση  των  δημόσιων  συμβάσεων,  οι  οικονομικοί  φορείς  τηρούν  τις  υποχρεώσεις  τους  που
απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται  και
βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις
αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της
αρμοδιότητας τους.>

2. Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί  υπό αναγκαστική διαχείριση  από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του
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δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

3. Εάν ο Δήμος Πρέβεζας  διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.

4. Εάν μία  κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24  του Ν.4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.

5. Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του Ν.4412/82016 , δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.

6. Εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

7. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί  ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79.

8. Εάν  ο  οικονομικός  φορέας  επιχειρεί  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

9. Εάν ο Δήμος Πρέβεζας μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα , ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα του.

10. Εάν έχει  επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (8)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

(άρθρα 73,74 Ν.4412/2016)

Άρθρο  9: Κριτήρια Επιλογής

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης,δηλαδή αυτό
της διαχείρισης απορριμμάτων..

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ειδική  έγκριση ή  να  είναι  μέλη
συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να  μπορούν  να  παράσχουν  τη  σχετική  υπηρεσία  στη  χώρα
καταγωγής  τους,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  τους  ζητεί  να  αποδείξουν  ότι  διαθέτουν  την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη
δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για
την υπό ανάθεση υπηρεσία 

Επίσης  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  την  απαιτούμενη  από  την  ισχύουσα
νομοθεσία  (ΚΥΑ  50910/2727/22.12.2003)  Άδεια  Συλλογής  και  Μεταφοράς  Στερεών
Αποβλήτων

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμ-
βασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει:

Να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία από την εκτέλεση παρόμοιων υπηρεσιών  που έλαβαν χώρα την
τελευταία τριετία. Ελάχιστη απαίτηση: την τελευταία τριετία να έχει εκτελεσθεί σε μία τουλάχιστον 
σύμβαση παρόμοιου αντικειμένου με αυτό του διαγωνισμού η μεταφόρτωση και μεταφορά ελάχιστης 
ποσότητας 12.650 tn μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων.

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον οχήματα για την εκτέλεση της 
μεταφοράς, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO III ή νεότερης.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνο-
νται  με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, κατά ISO 9001:2008 
και τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001:2004, στο αντικείμενο των δημοπρατού-
μενων εργασιών.  
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Άρθρο 10::Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής  επάρκειας   και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα ,  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών τους με αυτούς.

Στην περίπτωση αυτή,αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 

Ειδικά,  όσον  αφορά  στα  κριτήρια  επαγγελματικής  ικανότητας  που  σχετίζονται  με  τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν
οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις  υπηρεσίες  για  τις  οποίες  απαιτούνται  οι
συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται στις  ικανότητες  άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης .

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων .

Άρθρο  11: Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

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.

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 ορίζεται
στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα   στο  άρθρο  15  της    αριθ.   56902/215/19.05.2017(  ΦΕΚ  1924/2-6-2017  Τεύχος  Β)
απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»]

Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 9 της αριθ.  56902/215/19.05.2017( ΦΕΚ 1924/2-6-2017 Τεύχος Β) απόφασης Υπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να
προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα  του  ΕΣΗΔΗΣ,  θα  έχουν  όμως  τη  δυνατότητα  να  την  υποβάλλουν  μόνο μετά  το  πέρας  της
προθεσμίας  που  έχει  η  αναθέτουσα  αρχή  για  παροχή  διευκρινίσεων  επί  όρων  της  διακήρυξης.  Οι
διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο έξι  (6)  ημέρες πριν από
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών .

Απόσυρση προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς,  πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή
(Δήμος  Πρέβεζας),  σε  μορφή  ηλεκτρονικού  αρχείου  Portable  Document  Format  (PDF)  που  φέρει
εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση
εγκεκριμένων  πιστοποιητικών  σύμφωνα  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  8,  μέσω  της  λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του Συστήματος. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Πρέβεζας), μετά από σχετική απόφαση της
αναθέτουσας αρχής (Δήμος Πρέβεζας) η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μπο-
ρεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προ-
σφορά μέσω του Συστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφοράς.

Άρθρο  12: Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984 (A' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα  ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιε-
χόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Τα  υπόλοιπα  ξενόγλωσσα  έγγραφα,  πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις  κτλ  «υποβάλλονται  και  γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλο-
δαπές  αρχές  και  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο  (σύμφωνα  με  το  κεφάλαιο  Α  άρθρο  1  του  Ν.
4250/2014(ΦΕΚ 74/α' /26-3-2014)» με ποινή αποκλεισμού.  Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν
ιδιωτικά έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται  η ακρίβειά τους και η οποία φέρει   υπογραφή έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Άρθρο  13: Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι
(6)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο 72 παρ.  1  α  του ν.  4412/2016 ,  κατ'  ανώτατο όριο  για  χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.  Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς,
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

Άρθρο  14: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς - Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς.
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Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στη προθεσμία που
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

(Α) (Υπο)φάκελος  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής  -  Τεχνική Προσφορά» που περιέχει  τα  δικαιολογητικά,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο.

(Β) (Υπο)φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς». Το περιεχόμενο του (υπο)φακέλου προσδιορίζεται στο πα-
ρόν άρθρο.

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή και εντύπως κατά το μέρος που τούτο απαιτείται σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Α  . (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» : 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά κα-
θώς και η τεχνική προσφορά. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως,  επί
ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 15 της  αριθ.  56902/215/19.05.2017( ΦΕΚ 1924/2-6-2017 Τεύχος Β) απόφασης Υπ. Οικονομίας
& Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία εκδίδεται και απευθύνεται στο Δήμο 
Πρέβεζας ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης   μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης 
εκτός του ΦΠΑ   με ανάλογη στρογγυλοποίηση . 

2.  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο (Ε.Ε.Ε.Σ.)  το οποίο έχει αναρτηθεί,
σε μορφή αρχείων τύπου XML και  PDF, στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr  του
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Οι  Οικονομικοί φορείς  συντάσσουν το  (Ε.Ε.Ε.Σ.)  με χρήση της    νέας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας  Promitheus  ESPDint     που  παρέχει  το  ΕΣΗΔΗΣ και   αφορά  στη  σύνταξη  και
διαχείριση  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου  Εγγράφου  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ  -  ESPD)  καθώς  και  του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες
και οδηγίες υπάρχουν   στο  νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες
eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της  διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr 

To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016
μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ από την ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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https://espdint.eprocurement.gov.gr/

Οι οικονομικοί  φορείς  οφείλουν  να υποβάλουν με  την προσφορά τους  συμπληρωμένο το
πρότυπο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ  όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς
στη  διακήρυξη  (ήτοι  είτε  στο  κείμενο  αυτής  είτε  στο  ξεχωριστό  αρχείο  PDF  που  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf  ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73
του Ν.4412/16 και την διακήρυξη.

 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου (Ε.Ε.Ε.Σ.), οι οικονομικοί
φορείς  προτείνεται  να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις  αναθέτουσες  αρχές  επικουρικό
αρχείο  XML,  προκειμένου  να  εκμεταλλευτούν  την  υπηρεσία  eΤΕΥΔ  του  ΕΣΗΔΗΣ   και  να
παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του
δ/σμου, οι Οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην αντίστοιχη  ηλεκτρονική
υπηρεσία του ΕΣΗΔΗΣ   να δημιουργούν το (Ε.Ε.Ε.Σ.), να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα
δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπλη-
ρώνουν τις  σχετικές  απαντήσεις  και  να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf  προκειμένου να το υπο-
γράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το (Ε.Ε.Ε.Σ.)
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) , είναι δυνατή, με
μόνη  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  η  προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 toy N.4412/2016
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό  πρόσωπο να εκπροσωπεί  τον  οικονομικό φορέα για διαδικασίες  σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Το  ΕΕΕΣ  ή  το  ΤΕΥΔ  κατά  περίπτωση  μπορεί  να  υπογράφεται  έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

1)  Στις  περιπτώσεις  όπου  η  προς  σύναψη  σύμβαση  υποδιαιρείται  σε  τμήματα  και  τα  κριτήρια  επιλογής
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα (Ε.Ε.Ε.Σ.) για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων
με τα ίδια κριτήρια επιλογής).

2)  Ένας  οικονομικός  φορέας  που  συμμετέχει  μόνος  του(αυτοτελώς)  και  ο  οποίος  δεν  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  φορέων,  προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια  επιλογής,  συμπληρώνει  ένα
(Ε.Ε.Ε.Σ.)

3)  Ένας  οικονομικός  φορέας  που  συμμετέχει  μόνος  του,  αλλά  στηρίζεται  στις  ικανότητες  ενός  ή
περισσότερων  άλλων  οικονομικών  φορέων  οφείλει  να  υποβάλλει  χωριστό/ά  (Ε.Ε.Ε.Σ.)  (Μέρος  II  Γ)
διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του (Ε.Ε.Ε.Σ.) μαζί με χωριστό/ά (Ε.Ε.Ε.Σ.) όπου
παρατίθενται  οι  σχετικές  πληροφορίες  των  ενοτήτων Α και  Β του  Μέρους  ΙΙ  για  κάθε  έναν  από τους
οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και 
τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας
πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό (Ε.Ε.Ε.Σ.), στο οποίο 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους,τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) για κάθε έναν από τους υπεργολάβους.

Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V,εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα
ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους .

Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαί-
νει(ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ανα-
θέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγ-
γραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III  πρέπει ή δεν
πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φο-
ρέας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά  , για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Επιπλέον καταθέτουν Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη είτε από τον κοινό τους
νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία να αναγράφεται ότι με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψη-
φιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομί-
μως 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, κα-
θώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον  (υπό)  φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»,  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  τα
κάτωθι :

Η  Τεχνική  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.
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  Συστήματος,  ο  οικονομικός  φορέας  επισυνάπτει  ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της  διακήρυξης (ιδίως τεχνική και
οικονομική προσφορά).

Ειδικότερα η τεχνική προσφορά οφείλει να περιέχει   επί ποινή αποκλεισμού  :

1.Τεχνική Έκθεση όπου θα παρουσιάζεται  ο  διαθέσιμος  εξοπλισμός και  ο  τρόπος χρήσης  του  και  θα
περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού την περιγραφή των παρακάτω:

i. Εξοπλισμός  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  εκφόρτωση  των  απορριμματοφόρων  και  την
υποδοχή των απορριμμάτων.  Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να είναι μεταλλικός, λυόμενος (ή
αντίστοιχου τύπου) χωρίς να απαιτεί την κατασκευή παγίων εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να μπορεί
να  τοποθετηθεί  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  μην  παρακωλύει  την  λειτουργία  της  εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Επίσης θα πρέπει να επιτρέπει την ταυτόχρονη εκφόρτωση
δύο (2) απορριμματοφόρων σύμφωνα με τα κείμενα στη νομοθεσία αλλά και τα απαιτούμενα στην
Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την παρούσα. Η υποδοχή των απορριμμάτων που προέρχονται από
την εκφόρτωση των απορριμματοφόρων του Δήμου θα πρέπει να γίνεται απ ευθείας στον εξοπλισμό
μεταφόρτωσης. Επισημαίνεται ότι προσφορές που παρουσιάζουν τη χρήση μηχανημάτων έργου
για  την  εκφόρτωση  των  απορριμματοφόρων  και  τη φόρτωση  του  εξοπλισμού  προσωρινής
αποθήκευσης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ii. Εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφόρτωση και την προσωρινή αποθήκευση των
απορριμμάτων. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατός με το σύστημα φόρτωσης του
προηγούμενου εδαφίου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία και
την τεχνική έκθεση που συνοδεύει την παρούσα. Η δυναμικότητά του θα πρέπει να είναι τέτοια που
να  εξασφαλίζει  την  προσωρινή  αποθήκευση  ποσότητας  απορριμμάτων  τουλάχιστον  150  τν.
( ποσότητα που παράγεται από το Δήμο Πρέβεζας σε διάστημα τριών (3) ημερών σύμφωνα με την
εκτιμώμενη ημερήσια ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων για τους θερινούς μήνες όπως αυτή
υπολογίζεται βάσει της αντίστοιχης ημερήσιας ποσότητας της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει την
παρούσα). 

iii. Οχήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τη  μεταφορά  των  απορριμμάτων.  Στην  τεχνική  του
έκθεση  κάθε  υποψήφιος  θα  πρέπει  να  περιγράψει  συνοπτικά,  τα  οχήματα  που  προτίθεται  να
χρησιμοποιήσει  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  του  διαγωνισμού.  Κάθε  διαγωνιζόμενος  θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού και σαν ελάχιστη απαίτηση για την εκτέλεση του αντικειμένου του
Διαγωνισμού  να  διαθέτει  δύο  (2)  οχήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τη  μεταφορά  των
απορριμμάτων του Δήμου. 

iv. Επίσης στην τεχνική έκθεση, πέραν του εξοπλισμού και του τρόπου χρήσης του, θα πρέπει κάθε
διαγωνιζόμενος επί ποινή αποκλεισμού να παρουσιάσει τον τρόπο  που προτίθεται να συλλέξει
τυχόν  στραγγίσματα  που  θα  παραχθούν  από  απόρριψη  της  περιεχόμενης  υγρασίας  των  προς
μεταφόρτωση απορριμμάτων. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κρίνει ότι για την εγκατάσταση
του εξοπλισμού που προτείνει,  απαιτείται  η  εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του χώρου,  αυτά θα
πρέπει να περιγράφονται συγκεκριμένα στην τεχνική του έκθεση, αφού πρώτα έχει λάβει γνώση των
τοπικών συνθηκών που επικρατούν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

v. Τέλος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της
μεταφοράς των απορριμμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΣΑ.

2. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης, 
συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κατοχή του.
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3. Tην απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 50910/2727/22.12.2003) Άδεια Συλλογής και 
Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων

4.  Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO14001:2004 τα οποία θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 
Διαπίστευση και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  ψηφιακά υπογεγραμμένη ,  ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ αριθμ. 08/19-11-2019 μελέτης  της Δ/νσης  
Αγροτ.Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Πρασίνου 

Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και 
σημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος.

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική 
αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016.

Με ποινή απόρριψης της προσφοράς , στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς 
δεν πρέπει να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που  περιλαμβάνονται  στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου Portable Document  Format  (PDF) και  εφόσον έχουν συνταχθεί/  παραχθεί  από τον ίδιο,  φέρουν
εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση
εγκεκριμένων  πιστοποιητικών  σύμφωνα  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  8  της  αριθ.
56902/215/19.05.2017( ΦΕΚ 1924/2-6-2017 Τεύχος Β) απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά ( επί ποινή αποκλεισμού)από τον οικονομικό φορέα στο
γραφείο πρωτοκόλλου του  Δήμου Πρέβεζας, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία
της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον
ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
πρωτότυπα  έγγραφα  τα  οποία  έχουν  εκδοθεί  από  ιδιωτικούς  φορείς  και  δεν  φέρουν  επικύρωση  από
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της  αριθ.  56902/215/19.05.2017( ΦΕΚ 1924/2-6-
2017 Τεύχος Β) απόφασης, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.
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 Η  προσκόμιση  των  ως  άνω στοιχείων  και  δικαιολογητικών   γίνεται  με  διαβιβαστικό  όπου  θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και θα είναι συρραμμένα και αριθμημένα κατά
φύλλο με συνεχή αρίθμηση.

 Τα δικαιολογητικά αυτά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Οι απαιτούμενες στο παρόν άρθρο δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του    προσφέροντος πρέπει να
φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης και να  υπογράφονται ψηφιακά   από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο ήτοι :

 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό,

 ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίζονται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου,  τοποθετούνται  σε
σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα 

— η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

— Προς το Δήμο Πρέβεζας /        Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών         
για την παροχή της υπηρεσίας:   «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας  
στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-2021 » ., οδός Ελευθ. Βενιζέλου, 48100  ΠΡΕΒΕΖΑ

— Τα στοιχεία του αποστολέα & τα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία ,τηλέφωνο .επικοινωνίας, fax και 
email).

Σε  περίπτωση  όπου  τα  στοιχεία  αυτά  δεν  προσκομισθούν παντελώς εντός  της
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική οικονομική προσφορά
του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι
ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και ενώ θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν
προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να
τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί.

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
καταληκτικής υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν
προβλέπεται χρόνος  ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης
εντός των τριών  (3) μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας καταληκτικής υποβολής των προσφορών. 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» : 

Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική
προσφορά του προσφέροντα.

Η Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  αποκλεισμού  στον  (υπο)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη  ειδική
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ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.  (Σημειώνεται ότι  στην Προσφερόμενη Τιμή δεν περιλαμβάνεται ο
ΦΠΑ.

Κατά  την  ηλεκτρονική  υποβολή  της  οικονομικής  προσφοράς  στο  ΕΣΗΔΗΣ  οι  συμμετέχοντες
καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  τιμή  προσφοράς  (προσφερόμενη  τιμή  σε  €  χωρίς  ΦΠΑ)  .  Με  τη
συμπλήρωση στη ηλεκτρονική φόρμα της τιμής προσφοράς θα υπολογιστεί η συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ) . 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  σύμφωνα  με  τους  όρους  της   διακήρυξης  (ιδίως
τεχνική και οικονομική προσφορά).

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις
της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου
Portable  Document  Format  (PDF)),  τα  οποία  υπογράφονται  με  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την
παρ.  3  του  άρθρου  8  και  επισυνάπτονται  στους  αντίστοιχους  (υπο)φακέλους  της  προσφοράς  από  τον
οικονομικό  φορέα.  Κατά  την  συστημική  υποβολή  της  προσφοράς  το  Σύστημα  πραγματοποιεί
αυτοματοποιημένους  ελέγχους  επιβεβαίωσης  της  ηλεκτρονικής  προσφοράς  σε  σχέση  με  τα  παραχθέντα
ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η
προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα.

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό 
μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί 
στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα( ton). Η οικονομική προσφορά
αφορά το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στην αριθμ.  08/19-11-2019  μελέτη  της
Δ/νσης  Αγροτ.Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Πρασίνου  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα
ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Δήμο,για
παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης. 

Αποκλείεται αναπροσαρμογή των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του οικονομικού
φορέα  πέραν του συμβατικού αντικειμένου που θα προκύψει εφόσον καταστεί ανάδοχος.

Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια
κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις
ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη
διαφάνεια της διαδικασίας.

Λόγοι απόρριψης προσφορών

i.  H οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω. 

ii. Προσφορά που αφορά μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

iii. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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iv. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

v. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

vi. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της. (άρθρο 102 Ν.4412/2016) 

vii. Εάν ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή .(άρθρο 102 Ν.4412/2016).

viii. Εάν  παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης.

ix. Η οποία είναι υπό αίρεση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 15: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Η ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες μετά  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την  ...-....-2019  ημέρα ..........................  και
ώρα   ........... 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
λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Η αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Αν  η  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  δεν  καταστεί  δυνατή  την  κατά  τα  ανωτέρω  καθοριζόμενη
ημερομηνία για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις
ημέρες  μετά  από την αρχική  ημερομηνία αποσφράγισης.  Αν  η ημέρα αυτή είναι  αργία,  ο  διαγωνισμός
αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος
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Πρέβεζας ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της
νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται  και κατά τη νέα ημέρα και  ώρα, η ως άνω
διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους , σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης:

i. την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία αποτελούν μέρος του 
(υπο)φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά".

ii. το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία.

iii. την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που θα προσκομιστούν στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου του Δήμου Πρέβεζας..

Διευκρινήσεις επί του φακέλου συμμετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται μόνο όταν ζητούνται από 
την Επιτροπή διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο αυτού με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Στη συνέχεια συντάσσει Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στο οποίο 
καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να 
φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται όσοι 
πληρούν τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από το διαγωνισμό καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού 
εκάστου των αποκλειομένων. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του οργάνου.

Στη συνέχεια η  Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. 

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους , σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης:

1. την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς, τα 
οποία αποτελούν μέρος του (υπο)φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά". 

2. τη συμμόρφωση ή απόκλιση της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης,

3. την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς που θα 
προσκομιστούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Πρέβεζας.,

και συντάσσει Πρακτικό ελέγχου τεχνικής προσφοράς στο οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία 
και δικαιολογητικά του σχετικού (υπό )φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι 
σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται όσοι πληρούν τα 
κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από το διαγωνισμό καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού εκάστου των 
αποκλειομένων.

ΑΔΑ: 67ΥΟΩΞΧ-3ΨΡ



Διευκρινήσεις επί του φακέλου συμμετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται μόνο όταν ζητούνται από 
την Επιτροπή διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο αυτού με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού  ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών 
προσφορών.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι  όλων  των διαγωνιζομένων.  Η 
Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους
και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Η αξιολόγηση 
των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, με  κριτήριο ανάθεσης την  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται
από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς 
έγκριση.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,

i. Ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος .

ii. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

iii. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (Ο.Ε.)) 
μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 360 του 
Ν.4412/2016 .

Εφόσον υποβληθούν  προδικαστικές  προσφυγές, συγκροτείται για την εξέταση αυτών χωριστό
γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου 
είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα 
που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). (άρθρο 221 
Ν.4412/2016), το οποίο γνωμοδοτεί επ'αυτών προς την Ο.Ε.  του Δήμου.
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Άρθρο   16  : Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού -  Πρόσκληση για υποβολή 
δικαιολογητικών

Η κατακύρωση γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας στον Οικονομικό φορέα
του οποίου η προσφορά ανταποκρίνεται στους όρους της διακήρυξης και στις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης και είναι η χαμηλότερη του προϋπολογισμού της μελέτης.

Για την επιλογή της οικονομικότερης (χαμηλότερης) τιμής της προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι
προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη
διακήρυξη ουσιώδεις όρους.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»),  να υποβάλει   εντός προθεσμίας  δέκα (10) ημερών ,  από την κοινοποίηση
της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα
έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
των άρθρων 75 έως 78 του Ν.4412/2016.

Ειδικά  τα  αποδεικτικά,  τα  οποία  αποτελούν  ιδιωτικά  έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται
αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία
βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την κοινοποίηση της
πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών. Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραπάνω παρα-
γράφου  αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών , η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δι-
καιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές.

Τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο  εφαρμόζονται  αναλόγως και στις περι-
πτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικα-
σία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης,
κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, του Ν.4412/2016 τη-
ρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης:

Απόσπασμα   του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της
Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) .  Ο χρόνος έκδοσής τους πρέπει να είναι έως τρεις (3) μήνες  πριν την
υποβολή τους.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
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αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο
οικονομικός φορέας δεν  τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.   Ο χρόνος έκδοσής τους πρέπει να είναι έως τρεις (3) μήνες  πριν την υποβολή τους.

 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και
επικουρικής,κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης( άρθρο 80 Ν.4412/2016)
Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί ,έως τρεις (3) μήνες  πριν την
υποβολή τους.

Τα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν τα εν λόγω πιστοποιητικά για τους ίδιους και για το προσωπικό που
τυχόν απασχολούν.

Υπεύθυνη  δήλωση  αναφορικά  με  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  στους  οποίους  οφείλει  να  καταβάλει
εισφορές. Να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις  φορολογικές
υποχρεώσεις  τους  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης(  άρθρο  80
Ν.4412/2016) .  Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί  ,έως τρεις (3)
μήνες  πριν την υποβολή τους.

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης  Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν  οι  πράξεις  επιβολής προστίμου που έχουν  εκδοθεί  σε βάρος του
οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471/2018/10001/31.05.2018 έγγραφό της Επιθεώρησης Εργασίας,από την
Παρασκευή  25-05-2018  έχει  ενεργοποιηθεί  στην  πύλη  του  ΣΕΠΕ  (sepenet.gr)  η  ηλεκτρονική  υπηρεσία
υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ
του αρ. 73, Ν. 4412/2016. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτηση τους
μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.

Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του  πιστοποιητικού  που  προβλέπεται  στην  περίπτωση  γ΄  της
παραγράφου 2  του  άρθρου 80,  αυτό αντικαθίσταται  από υπεύθυνη  δήλωση του  οικονομικού φορέα,
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Για  τις  περιπτώσεις  συμμετοχής  σε  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  οικονομικών  φορέων  που  δεν
απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον
δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 . Για την απόδειξη του
ανωτέρω λόγου έχει εφαρμογή η παρ.2 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου. 
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Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'  αυτό και το
ειδικό  επάγγελμά  τους  ή  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος  από  αρμόδια  δημόσια  αρχή  ή  αρχή  τοπικής
αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα,   Ο χρόνος έκδοσης να είναι έως
τριάντα (30)   εργάσιμες  ημέρες  πριν  από την  υποβολή του  .προκειμένου  να  διαπιστώνεται  ότι  ασκού
επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας του διαγωνισμού. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού
ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από
αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης  ήτοι:

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2.  Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι  μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον
υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4.  Πρακτικό  Δ.Σ  περί  έγκρισης  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  στο  οποίο  μπορεί  να  περιέχεται  και
εξουσιοδότηση  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  του  υποψηφίου  αναδόχου)  για
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος
του  φορέα  την  προσφορά  και  τα  λοιπά  απαιτούμενα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  και  ορίζεται
συγκεκριμένο άτομο,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού /
μη  λύσης  της  εταιρείας,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την
ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντίγραφο  του  καταστατικού  με  όλα  τα  μέχρι  σήμερα  τροποποιητικά,  ή  φωτοαντίγραφο
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει
2.  Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  των  τροποποιήσεων  του
καταστατικού
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό. 
Σε περίπτωση συμμετοχής  Ένωσης προμηθευτών:Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της
ένωσης ότι αποδέχονται την από κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο.
Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της ένωσης. Όλα τα
μέλη θα πρέπει επιπρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους, (Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις
τροποποιήσεις του για νομικά πρόσωπα με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., καταστατικό και έγγραφες τροποποιήσεις
για νομικά πρόσωπα με μορφή Ο.Ε. , Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε., ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα, στοιχεία και έγγραφα
από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους  την
εταιρεία  και  τα  έγγραφα της  νομιμοποίησης  αυτών,  αν  αυτό  δεν  προκύπτει  ευθέως  από το  καταστατικό,
αναλόγως με τη νομική μορφή των νομικών προσώπων).

Ο κατάλογος  των  συνημμένων  εγγράφων  κατά  την  ως  άνω  ηλεκτρονική  υποβολή  τους  στο  Σύστημα,
υπογράφονται ψηφιακά κατά περίπτωση από:

το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο
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το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου

τα μέλη της ένωσης ή τον κοινό τους νόμιμο εκπρόσωπο.

Επισημαίνεται,  σχετικά  με  τη  νομιμοποίηση  των  διαγωνιζομένων  ότι  η  ηλεκτρονική  υποβολή
προσφοράς στο διαγωνισμό υποδηλώνει ότι έχει νομίμως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρμόδια όργανα
του  διαγωνιζόμενου,  εφόσον  η  αίτηση  υπογράφεται  ψηφιακά  από  τον  διαγωνιζόμενο  (σε  περίπτωση
φυσικού προσώπου), τον νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου), τα μέλη της ένωσης ή από
τον κοινό εκπρόσωπο των μελών της ένωσης. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογημένη αντίδραση εκ μέρους
των  καταστατικών  οργάνων  της  εταιρείας  κατά  τη  διάρκεια  του  διαγωνισμού,  η  υποβολή  προσφοράς,
δεσμεύει την εταιρεία. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του
Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.  Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο  καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι  σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Σε  περίπτωση  που  κάποια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  που  είναι  αρμόδια  σύμφωνα  με  την
εσωτερική  νομοθεσία  της  χώρας  που  έχει  την  έδρα  της  η  επιχείρηση  για  την  έκδοση  των  ανωτέρω
πιστοποιητικών, δηλώνει αδυναμία έκδοσης, τότε ο συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά μαζί με το
πιστοποιητικό  που  δηλώνεται  η  αδυναμία  της  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ένορκη βεβαίωση
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής
της χώρας. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση
ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 19  του Ν.4412/2016.

Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων,  και τα
πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση
ανωνύμων εταιρειών, πρέπει να  έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)  εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις, να  έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή τους και  οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής τους. Τα  δικαιολογητικά
προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  εμπρόθεσμα  στο  αρμόδιο  όργανο
αξιολόγησης. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου   και  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του, που  είχε
προσκομισθεί  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του  προσφέροντος  που
απορρίφθηκε. Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως  και εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  των  άρθρων  73  και  74  του  Ν.4412/2016  ή  η
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,  σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 103 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου  και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016,  καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  των  ειδικότερων
κριτηρίων  ανάθεσης  όπως  είχαν  οριστεί  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η
προσφορά του προσφέροντος  που απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από τους  προσφέροντες  δεν  αποδείξει  ότι
πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  και  το  άρθρο 75  η  διαδικασία
ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη  σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο   στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών
κατά τα οριζόμενα παραπάνω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης , είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5  του
άρθρου  103  του  Ν.4412/2016,  είτε  κατακύρωσης  της  σύμβασης.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των
παραπάνω  δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης  του  άρθρου  105  του
Ν.4412/2016.  Επισημαίνεται ότι,  η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή
της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης
ποσότητας  και  ποσοστό   που   δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  50%  στην  περίπτωση  μικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Όσοι  δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

Αποδεικτικά μέσα

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα
της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την
υποβολή  των  δικαιολογητικών του  άρθρου 80  του  Ν.4412/2016  και  κατά  την  σύναψη της  σύμβασης  <
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016>.

Στην  περίπτωση που  προσφέρων οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών στηρίζεται  στις  ικανότητες
άλλων  φορέων,   οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  στην  υποβολή  των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού και  ότι  πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής .

Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,  αποδεικνύει
στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.             

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται  με τη σύνταξη
πρακτικού  από  την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων
ως εκπτώτου/ων.  
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Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

 

Άρθρο    17  : Ματαίωση διαδικασίας

1.Η  αναθέτουσα  αρχή  με  εδικά  αιτιολογημένη  απόφασή της,  μετά  από  γνώμη του  αρμόδιου  οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών  ή  αιτήσεων  ή  αποκλεισμού  όλων  των  προσφερόντων  ή  συμμετεχόντων,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.

2.Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 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 της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016., 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή Προστασίας του
περιβάλλοντος.

3.Αν  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
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η
αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της
σύμβασης  ή,  αν  οι  λόγοι  αυτοί  συνδέονται  με  τμήμα  της  σύμβασης,  για  το  εν  λόγω  τμήμα,  εφόσον
επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.

5.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 ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων
29 ή 32 του Ν.4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
των άρθρων αυτών.

(άρθρο 106 Ν.4412/2016)

Άρθρο    18  : Απόφαση Κατακύρωσης – Σύναψη σύμβασης

ΑΔΑ: 67ΥΟΩΞΧ-3ΨΡ



Στην  απόφαση  κατακύρωσης  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της
σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα  με τα άρθρα  127 και  360  Ν.4412/2016 επόμενα..  Στις διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο,
με  αιτιολογημένη  εισήγησή  του,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για  ολόκληρη  ή
μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα  κατά  ποσοστό  στα  εκατό,  που  θα  καθορίζεται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας
μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από
100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50%
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου
από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.». 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει
αποκλεισθεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο,ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος.

 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν  αποκλεισθεί οριστικά .

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και
μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και  δικαστικής προστασίας και από τις  αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36
του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ)   κοινοποίησή  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος
υποβάλει,  έπειτα  από  σχετική  πρόσκληση   υπεύθυνη  δήλωση  που  υπογράφεται  κατά  τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016 , στην οποία θα δηλώνεται ότι δέν έχουν επέλθει στο
πρόσωπό του οψιγενείς μετεβολές κατα τη έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016  και μόνο
στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά
της  απόφασης  κατακύρωσης.  Η  υπεύθυνη  δήλωση  ελέγχεται  από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό
όργανο  το οποίο συντάσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,θέτοντάς του προθεσμία που δε
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του  και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 για τον  προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμε-
νη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προ-
σέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του  N.4412/2016.

Άρθρο   19  : Εγγυήσεις
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πρέβεζας για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό έως 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης
και παράτασης της σύμβασης  εκτός του ΦΠΑ   με ανάλογη στρογγυλοποίηση   ήτοι   8.045,00€.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης (δηλαδή η ισχύ της θα είναι για
εφτά  (7) μήνες. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί  της εκτιμώμενης αξίας,  εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων
τμήματος/τμημάτων.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την
έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής
δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και
γγ)  την  ολοκλήρωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,
σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται
στους  συμμετέχοντες  στις  κάτωθι  περιπτώσεις  :  α)  λήξης  του  χρόνου  ισχύος  της
προσφοράς  και  μη  ανανέωσης  αυτής  και  β)  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  και
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή
έχει  λάβει  χώρα  παραίτησης  από  το  δικαίωμα  άσκησης  αυτών  ή  αυτά  έχουν
απορριφθεί αμετακλήτως.». 

Ο   Οικονομικός  φορέας  στον  οποίο  θα  ανατεθεί  η  παροχή  της  υπηρεσίας  ,  υποχρεούται  να
προσκομίσει  πριν την υπογραφή της σύμβασης την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του
Δήμου  Πρέβεζας,  αξίας  ποσοστού    5%  επί  της  καθαρής  συμβατικής  αξίας   (δηλ.  αυτής  που
διαμορφώθηκε βάσει της προσφοράς του, χωρίς ΦΠΑ).

Ο   χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για  διάστημα ενός μηνός.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132  του Ν.4412/2016, η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης εκτός ΦΠΑ.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του
έργου έναντι του αναδόχου.

Οι εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης  επιστρέφονται  στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του
έργου  ή  τον  φορέα  κατασκευής  στις  περιπτώσεις  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής
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τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ο δε εκδότης παραιτείται  του δικαιώματος  της  διαιρέσεως και  της διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής,  το ποσό της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα
στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  ή  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  την  καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  του διαγωνισμού,  θ)  την  ημερομηνία λήξης  ή  τον χρόνο ισχύος  της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά  ή  μερικά  εντός  πέντε  (5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ή
χρηματοδοτικά   ιδρύματα  που λειτουργούν  νόμιμα  στα κράτη -  μέλη της  Ενωσης ή  του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη-μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το
δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με
γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.  Αν συσταθεί  παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο  Ταμείο
Παρακαταθηκών και  Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις  εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά
τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και
η  παράδοση  γίνεται,  σύμφωνα  με  την  σύμβαση,  τμηματικά,  οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  και
προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας
των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή
τους  απαιτείται  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  παραπάνω  σταδιακή
αποδέσμευση  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση,  κατά  τα  προβλεπόμενα,  των  παρατηρήσεων  και  του
εκπρόθεσμου. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 20 :  Προδικαστικές Προσφυγές - Ενστάσεις κατά τη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης - Παράβολο

Κάθε ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του ανατεθεί  η  συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη
της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
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(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε  περίπτωση  παράλειψης,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική  προσφυγή κατατίθεται  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική  Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο  σε  μορφή  ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας,  η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προ-
σφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβα-
σης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016  και την περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
•  διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται  (εν  όλω ή εν μέρει)  ή  απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγ-
ξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο  μέσο.  Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν
από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η  άσκηση  της  ως  άνω  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των
ίδιων ενδίκων  βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης  λογίζονται  ως  συμπροσβαλλόμενες  με  την  απόφαση  της  ΑΕΠΠ  και  όλες  οι
συναφείς  προς  την  ανωτέρω  απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή
την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύ-
ρωσης .Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής .

Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει  τη σύναψη της  σύμβασης,  εκτός  εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος,  είναι  δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

Άρθρο  21:  Σύμβαση-  Τροποποίηση  της  σύμβασης  κατά  τη  διάρκειάτης  -Δικαίωμα  προαίρεσης-
Αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία του αντικειμένου της
σύμβασης  και τουλάχιστον τα εξής:

i. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.

ii. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

iii. Το συμβατικό αντικείμενο.

iv. Τη διάρκεια της σύμβασης

v. Την τιμή.

vi. Τον τρόπο παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης.

vii. Τον τόπο και χρόνο παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης.

viii.Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

ix. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

x. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

xi. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
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xii. Τον τρόπο πληρωμής.

xiii. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

xiv. Τις διατάξεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Τροποποίηση της σύμβασης

Η Σύμβαση που θα προκύψει μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του
Ν. 4412/16, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει μεταφερθεί η συνολική ποσότητα απορριμμάτων εντός του αρχικού
συμβατικού χρόνου,  λόγω χαμηλότερης παραγωγής απορριμμάτων,  η Αναθέτουσα Αρχή έχει  δικαίωμα να
παρατείνει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης με σχετική απόφασή της, η οποία λαμβάνεται πριν τη λήξη του
χρόνου ισχύος της σύμβασης  και η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο.

Δικαίωμα προαίρεσης

Υπό την προϋπόθεση ότι έως το χρόνο λήξης της Σύμβασης δεν θα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια
και  εγκατάσταση   στο  ΣΜΑ  Πρέβεζας  νέου  εξοπλισμού  από  τον  αρμόδιο  Σύνδεσμο  Διαχείρισης,  η
Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  δικαίωμα  να  αναθέσει  στον  Ανάδοχο  την  μεταφορά  επιπλέον  3.000  τόνων
απορριμμάτων με τους ίδιους όρους για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Το ανωτέρω δικαίωμα της αναθέτουσας
ενεργοποιείται  με σχετική απόφασή της, η οποία λαμβάνεται κατά τον τελευταίο μήνα ισχύος της αρχικής
σύμβασης και η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο. 

Αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης

Η σύμβαση που θα προκύψει λύεται αυτοδίκαια, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της, ολο-
κληρωθεί η προμήθεια και εγκατάσταση  στο ΣΜΑ Πρέβεζας νέου εξοπλισμού από τον αρμόδιο ΦοΔΣΑ , ο
οποίος θα αναλάβει την σχετική αρμοδιότητα,  οπότε η μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του
Δήμου θα διενεργείται υπό διαφορετικές συνθήκες και όρους.

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο.

Άρθρο 22: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που
αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του.

2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους, που αφορούν το αντικείμενο του έργου
για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι
έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και  των ειδικών συνθηκών του έργου.  Σε καμία
περίπτωση  ο  ανάδοχος  δεν  θα  μπορεί  να  στηρίζεται  στην  άγνοια  των  τοπικών  συνθηκών  και
αναγκών  στην  περιοχή  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  για  περιπτώσεις  προβλημάτων  η  αδυναμίας
εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα.

3. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, προς τις
εντολές  της  οποίας  οφείλει  ο  ίδιος  και  το  προσωπικό  του  απόλυτη  συμμόρφωση,
ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
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4. Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να εξασφαλίζει  συνεχώς  την απόλυτη  υποστήριξη του μηχανολογικού
εξοπλισμού  που  θα  χρησιμοποιεί  για  την,  μεταφορά  και  διάθεση  των  απορριμμάτων.  Οι
διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με την τεχνική υποδομή και οργάνωση που
διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (εξοπλισμός, τεχνικό προσωπικό, άδειες κλπ)

5.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  με  τους  ισχύοντες  κανόνες  υγιεινής,  ασφάλειας
εργαζομένων  και  προστασίας  περιβάλλοντος  (περιβαλλοντικοί  όροι)  και  λοιπές  ισχύουσες
Αστυνομικές,  Υγειονομικές  και  λοιπές  Διατάξεις  περί  καθαριότητας  και  επεξεργασίας
απορριμμάτων.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη υγιεινής
και ασφάλειας και να εφαρμόζει ο ίδιος και το προσωπικό του τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας

6. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται  η απασχόληση
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν
νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

7. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό
η νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου που θα χορηγείται έπειτα από σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις
εργασίες του με την υπαιτιότητά του.  Κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων ο
ανάδοχος δεν θεωρείται προστηθείς του Δήμου Πρέβεζας και συνεπώς δεν ευθύνεται ο Δήμος για
οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει ο ανάδοχος, το προσωπικό ή τα μηχανήματά του σε τρίτα πρόσωπα
ή πράγματα. 

9. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του
προσωπικού που απασχολεί και των μηχανημάτων που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του έργου και
για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή
ζημίες που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος
Πρέβεζας δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο
και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

10. Σε  περίπτωση  βλάβης  του  εξοπλισμού  ή  οποιονδήποτε  τρόπο αδυναμίας  εργασίας,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο
πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή.

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούμενο
γι' αυτό προσωπικό.

12. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικό
ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου.

Άρθρο 23 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε μηνιαία βάση με εξόφληση του 100% της αξίας
της κατά το μήνα αυτό παρασχεθείσας υπηρεσίας, μετά την οριστική  παραλαβή της υπηρεσίας.
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Στο  τέλος  κάθε  μήνα  ο  ανάδοχος  υποβάλλει  για  έλεγχο  και  πιστοποίηση  της  παρασχεθείσας
υπηρεσίας  τα εξής: 

Αναλυτικό  επιμετρητικό πίνακα που θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα ζυγολόγια. Η αρμόδια υπηρεσία θα
ελέγχει-πιστοποιεί   τον  ανωτέρω  πίνακα.  Εφόσον  πιστοποιούνται  οι  ανωτέρω  ποσότητες,  ο  Ανάδοχος
υποβάλλει Τιμολόγιο προς τον Δήμο, στο οποίο αναγράφονται:το είδος των εργασιών- οι ποσότητες των
εργασιών που ολοκληρώθηκαν οι οποίες αποδεικνύονται με την προσκόμιση ζυγολογίων- το πληρωτέο ποσό
και ο  αναλογών Φ.Π.Α.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον
τα εξής δικαιολογητικά:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.». 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107)
περί «Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές
συναλλαγές».

Άρθρο 24: Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις

Στη συμβατική αξία της προμήθειας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο, εκτός
του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο ήτοι :

i. 8% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ii. κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της αρχής Εξέτασης Προδικαστικών  προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π.),  η
οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  της  αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και
για λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14-3-2017 ΦΕΚ 969/22-3-2017 Τεύχος
Β. ( ΆΡΘΡΟ 350 του Ν.4412/2016).

iii. κράτηση ύψους 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4
του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375  του Ν.4412/2016), υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων υπόκεινται σε τέλος  χαρτοσήμου  3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% . 
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Άρθρο 25: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου  -Κυρώσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου ορ-
γάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεω-
τικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπλη-
ρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας
αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συ-
νολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρ-
φωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που
τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται  ολική κατάπτωση της εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλε-
πόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας  επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλ-
λόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αι-
τιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματι-
κές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυ-
τής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ-
πτωτο.

Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη τήρηση των εργασιών όπως αυτές περι-
γράφονται στην τεχνική έκθεση και την Διακήρυξη και αποτυπώνονται στην υπογραφείσα  Σύμβα-
ση. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου  θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια
που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτιος εκ μέρους
του μη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύμφωνα με τις σχετικές
νομοθετικές διατάξεις.

Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων ο Δήμος
Πρέβεζας αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την συμμόρφωσή του. Σε περίπτωση που δεν συμβεί
αυτό σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβάλλονται στο ανάδοχο ρήτρες ως εξής:
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 Αποτελεί βασική υποχρέωση του Αναδόχου η απρόσκοπτη εκτέλεση του συνόλου των συμ-
βατικών εργασιών. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών για χρονικό διάστημα μεγαλύ-
τερο της μίας (1) ημέρας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1.000
ευρώ ανά περίπτωση και ανά ημέρα.

 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο,
ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας, ύψους 500 ευρώ για κάθε ημέρα
πλημμελούς εκτέλεσης.

 Το σύνολο των ποινικών ρητρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της
αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.
Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την

είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης των απορ-
ριμμάτων, ο Ανάδοχος και ο Δήμος θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές
για να επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Την ευθύνη για ομαλή εκτέλεση της Σύμβασης με
προσωπικό ασφαλείας κ.λ.π., σε περίπτωση εργασιακών προβλημάτων με το προσωπικό του, την
έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του στον
Δήμο αμέσως κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

Άρθρο 26:   Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Διοικητικές  προσφυγές  κατά  τη  διαδικασία  εκτέλεσης  των  συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή
των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή
της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. 

Επί  της  προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του  προβλεπόμενου  στις  περιπτώσεις  β΄  και  δ΄  της  παραγράφου 11 του  άρθρου
221του Ν.4412/2016  οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται  ως  σιωπηρώς  απορριφθείσα.  Κατά της  απόφασης  αυτής  δεν  χωρεί  η  άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή
παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού
δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας,
στην  οποία  εκτελείται  η  σύμβαση.  Παρέκταση  αρμοδιότητας  δεν  επιτρέπεται.  Αν  η  σύμβαση
εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό
που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 

Άρθρο  27: Παρακολούθηση της σύμβασης 

ΑΔΑ: 67ΥΟΩΞΧ-3ΨΡ



Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
την  Δ/νση   Αγροτικής Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Πρασίνου η οποία και θα εισηγείται
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων

από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους

όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να
απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της

σύμβασης.

Άρθρο 28: Διάρκεια της σύμβασης 

 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα  (12)  μήνες από την λήξη της ισχύουσας
αντίστοιχης σύμβασης και ισχύει από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ,  με

δυνατότητα μόνο χρονικής επέκτασης   και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί η συμβατική δαπάνη & ποσότητες 
Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά 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 λήξει  η παραταθείσα,  κατά τα ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος .  Αν  οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 .

Άρθρο  29: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, 
εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου 
οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε
τμηματικές παραλαβές.
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3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες.

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016.

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.» - 

Άρθρο  30: Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
/και παραδοτέων , με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να 
είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 
η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 , λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 31 : Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Η συμβατική σχέση των συμβαλλομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
τις     διατάξεις του . Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» , του Ν3852/2010( ΦΕΚ 87
Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεύχος Α') :[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]  και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας.

Άρθρο 32: Δημοσίευση

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 
στις ....-....-2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr   , όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :...............

Η προκήρυξη(περίληψη της παρούσας διακήρυξης)   επίσης θα αναρτηθεί  στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πρέβεζας, στο πρόγραμμα  http  ://  et.diavgeia.gov.gr  
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.

Το πλήρες τεύχος δημοπράτησης θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :

του Δήμου Πρέβεζας : www.dimosprevezas.gr     και του Επιμελητηρίου Πρέβεζας : 
http://www.prevezachamber.gr/proArticles/displayAllArticles.

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού παρέχονται από Γραφείο 
Προμηθειών τηλέφωνο 2682360683 (Σταματέλος Παναγιώτης).

Πληροφορίες σχετικά με την  μελέτη της Δ/νσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας & Πρασίνου  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμόδια  υπάλληλος:  Πρασσά Ιφιγένεια  τηλ.
2682060602).

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 537/2019.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ

http://www.prevezachamber.gr/proArticles/displayAllArticles
http://www.dimosprevezas.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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