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Αριθμ. πρωτ. οικ: 102021/3352

ΘΕΜΑ: «Συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου προμήθεια σάκων
ψυχρής Ασφάλτου για το έτος 2019 της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης και για ένα έτος».
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας.
ΕΙΔΟΣ: Προμήθεια σάκων ψυχρής Ασφάλτου της Π.Ε. Εύβοιας έτους 2019.
CPV: 44113620-7 (Άσφαλτος)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00€ Ευρώ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / 74.400,00€ Ευρώ με ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια
του έργου με ενάριθμου 2014ΕΠ56600002<<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε
ΕΥΒΟΙΑΣ> της ΣΑΕΠ 566 και α/α 32, με τίτλο υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ
ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ », ΣΑΕΠ 566.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη Τιμή.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τις διατάξεις του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27-05-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», άρθρο 52, παράγραφος 2, «Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του Ν.
2589/2000».
Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης &
Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4257/2014 (άρθρο 4 και 63) (ΦΕΚ Α’ 93/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161/25.09.1992) και λοιπές ρυθμίσεις,
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Άρθρο 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου».
8. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013) «Συντελεστές παρακράτησης

φόρου».
9. Του Ν. 4205/2013 (άρθρο 9 § 4β) (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση

υπόδικων και άλλες διατάξεις».
10. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με την υποπαράγραφο ΣΤ’ 20,
του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014).
11. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», παράγραφος Ζ’ «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
12. Του Ν. 4111/2013 (άρθρο 4) (ΦΕΚ Α’ 18/25.01.2013) «περί Ρύθμισης ζητημάτων
κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών – Προμήθειες ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού».
13. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
Άρθρο 5 περί «Αρμοδιοτήτων οικονομικής επιτροπής περιφερειών».
14. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14/02.02.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
15. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
16. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική Διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
17. Του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138/16.06.2011) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες
διατάξεις».
18. Του άρθρου 27 και του άρθρου 21 § 2 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/17.08.2010)
«Δημοσιονομική διαχείριση & ευθύνη».
19. Τις διατάξεις του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115/15.07.2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», Άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας
εταιρειών παροχής υπηρεσιών».
20. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.10.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.
21. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Του άρθρου 4 «Αύξηση ΦΠΑ και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης» του N. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’
65/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής
οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».
23. Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 163/04.09.2009) Κεφάλαιο Ε’ – Ρυθμίσεις θεμάτων ενημέρωσης
και επικοινωνίας, άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης».
24. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο Νομαρχιακό τύπο και άλλες διατάξεις».
25. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
27. Του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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28. Της αριθμ. 158/2016 απόφασης του ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β’ 3698/16.11.2016) «Έγκριση

τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) άρθρου 79 § 4 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών».
29. Την με αριθμ. 13289/2015 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ 1716/17.08.2015)
«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που
έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
30. Την με αριθμ. 5143/2014 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3335/11.12.2014)
«Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της § 3,
του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) όπως ισχύει».
31. Της αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β’ 2677/21.10.2013) Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
32. Την αριθμ. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β’ 3400/20.12.2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» ΚΥΑ των
Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων – Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου.
33. Της αριθμ. Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) Υπουργικής Απόφασης
«Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
34. Της αριθμ. οικ. 161836/2629/2016 (ΦΕΚ Β’ 3568/04.11.2016) Απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί της «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
35. Της αριθμ. πρωτ. οικ.: 75553/1337/18-05-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΓΛ7ΛΗ-4ΕΦ) Απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί της «Συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.:
100229/2885/09-09-2014 απόφασης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β’ 2542/24.09.2014) και της υπ’
αριθμ. οικ.: 128945/3720/18-11-2014 όμοιας απόφασης τροποποίησής της (ΦΕΚ Β’
3238/03.12.2014)».
36. Tο με αριθμ. πρωτ.: 137032/2927/6-9-20184 έγγραφο (ΑΔΑΜ: 18REQ003665334 2018-09110) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με τροποποίηση πίνακα
υποέργων και ένταξη νέων στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ Π.Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566).
37. Την με αριθμ.287/17-09-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με
(ΑΔΑ: ΩΗΔΜ7ΛΗ-77Θ) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του πίνακα υποέργων του
ενάριθμου :2014ΕΠ56600002 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
της ΣΑΕΠ 566 και α/α 32, με τίτλο υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
», με προϋπολογισμό 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2019.
38. Το με αριθμ. πρωτ.:234530/10-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Μηχανολογικού εξοπλισμού
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας για την ανάγκη προμήθειας 400 τόνων
σάκων ψυχρής Ασφάλτου έτους 2019 της Π.Ε. Εύβοιας.
39. Την αριθμ. 843/15-04-2019 (θέμα 23ο, πρακτικό 15ο , ΑΔΑ:6ΟΛΝ7ΛΗ-ΕΦ0) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί Έγκρισης α) διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου Π.Ε. Εύβοιας έτους
2019» από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα 91) έτος , προϋπολογισμού 60.000,00€
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (74.400,00€ με Φ.Π.Α) και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, β) τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Η
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 566.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την
προμήθεια 400 τόνων σάκων ψυχρής Ασφάλτου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας έτους 2019, από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης και για ένα (1) έτος.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Η δαπάνη βαρύνει έργο της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε
ΕΥΒΟΙΑΣ» και α/α 32 , με τίτλο υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ »,
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
www.pste.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων της Π.Ε. Εύβοιας, Λ.
Χαϊνά 93 (2ος όροφος), στις 21/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να
καταθέσουν την προσφορά τους με οποιονδήποτε τρόπο, έως και την Δευτέρα
20/05/2019 μέχρι τις 14:00. Κατάθεση προσφορών μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής μέχρι ένα (1) μήνα μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
97 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του
Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 358/11-2-2019 (ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ)
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε. Εύβοιας.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, παρέχονται από τη Δ/νση
Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στα τηλ.22213-53710 και 22213-53711
(κα.Τσιβίκα Φωτεινή κος Παπακυριακού Κυριάκος ).
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους
της Διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τηλ: 22213-53846, fax 2221353846 (κος Ι. Βουγιουκαλάκις).
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους
πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Διακήρυξη
και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στον διαγωνισμό γίνονται
δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις
προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, ούτε και είναι
δεκτή η μερική υποβολή προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Το αντικείμενο της παρούσας Διαγωνιστικής Διαδικασίας είναι η ανάδειξη αναδόχου για την
προμήθεια 400 τόνων σάκων ψυχρής Ασφάλτου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το έτος 2019, από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2019, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές
και τους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης (Β’ ΜΕΡΟΣ – Παράρτημα II).

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού Π.Ε. Εύβοιας και η παραλαβή της γίνεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερομένους
από τον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.pste.gov.gr επιλέγοντας, την ενότητα
«Θέλω να δω Προκηρύξεις», καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις
ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το
Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 139/1997), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να
εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Οι ενώσεις ή οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με
ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Η επιλεγείσα ένωση ή η
κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Διαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της
προσφοράς τους στον διαγωνισμό, το οποίο θα ευρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του
κυρίως φακέλου της συμμετοχής τους, εντός του οποίου θα ευρίσκονται τρεις (3)
υποφάκελοι:
[1. υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής,
2. υποφάκελος τεχνικής προσφοράς,
3. υποφάκελος οικονομικής προσφοράς]
υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου
αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλα τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού.
1) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Άρθρο 79 παρ. 4 Ν.4412/2016)
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’
Το ΤΕΥΔ συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση (το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 158/2016 απόφαση της
ΕΑΑΔΗΣΥ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016) των οικονομικών φορέων προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί
προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016):
(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016
λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από την παρούσα διαδικασία σύμβασης,
(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα
άρθρα 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016. [Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής , ο οικονομικός φορέας
συμπληρώνει μόνο την Ενότητα α (Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής) χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οπουδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV].
Το ΤΕΥΔ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν
το ΤΕΥΔ και το υποβάλλουν υπογεγραμμένο στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) φέρει την υπογραφή του νόμιμου
εκπρόσωπου (άρθρο 79Α του Ν.4412/2016) του προσφέροντα, η οποία δεν απαιτείται να φέρει
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
2) Το ΦΕΚ συστάσεως της Εταιρείας.
3) Το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του σε ακριβές
αντίγραφο.
(Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης κατατίθεται η βεβαίωση έναρξης εργασιών
φυσικού προσώπου επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ).
4) Εγγύηση συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται με τον
φάκελο υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψηφίου αναδόχου. Το ποσό της
εγγυητικής συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ
(1.200,00€) και αναλύεται ως εξής: [60.000,00€ x 0,02 = 1200,00€ ευρώ].
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1α του
αρ. 72 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνεται από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα της χώρας ή με
Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
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5) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, όπου πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ κλπ.
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
Προς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ)
Λ. ΧΑΪΝΑ 93, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
……………………………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : η επωνυμία του νομικού
προσώπου και σε περίπτωση ένωσης οι επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την
αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, fax, e-mail)]
Για τον Συνοπτικό με τίτλο «Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας «400 τόνων σάκων ψυχρής Ασφάλτου για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας έτους 2019,
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για ένα (1) έτος».
Αριθμός Πρωτ.: ……/..-..-2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ../../2019

Ο κυρίως φάκελος υποβολής θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους
υποφακέλους, των οποίων δικαιολογητικά υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, και οι οποίοι
θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και έχουν τίτλο:
1.
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπου περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του
άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης.
2.
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του Β’
ΜΕΡΟΥΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (από το σημείο 5.1 έως και το σημείο 5.3) της
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παρούσας διακήρυξης.
2.1 Υπεύθυνη δήλωση της § 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι
με την προσφορά τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης.
Σημείωση: Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πρέπει να
περιλαμβάνει στο σύνολό του πέντε (5) δικαιολογητικά.

3.
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου περιλαμβάνεται συμπληρωμένο το έντυπο
οικονομικής προσφοράς του Β’ ΜΕΡΟΥΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού με
οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.), όπου
θα παραλαμβάνονται με χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
θα περιέρχονται σε αυτήν μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του
Προσφέροντα.
Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν
καθυστέρηση στην άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον
ως άνω τρόπο.
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν είτε μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν
έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες
χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και
παραληφθεί, γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη, ενώ
μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση
για τους λοιπούς συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία καθώς επίσης και για τις τιμές που
αναγράφονται στις προσφορές τους.

ΑΡΘΡΟ 11. ΈΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Το αρμόδιο όργανο – επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα
διακήρυξη.
Η
αποσφράγιση
διενεργείται
δημόσια,
παρουσία
των
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς.
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Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία έχουν ως εξής:
α) Μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού ο εξωτερικός κυρίως φάκελος
του προσφέροντα και αποσφραγίζεται. Κατόπιν, μονογράφονται από την επιτροπή του
διαγωνισμού οι τρεις (3) υποφάκελοι (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και
οικονομικής προσφοράς) και αποσφραγίζεται μόνο ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής
στην ανοικτή διαδικασία.
Το αρμόδιο όργανο, ήτοι η επιτροπή του διαγωνισμού, καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και φυλάσσονται προκειμένου να
αποσφραγισθούν αυθημερόν.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές ή ήταν ελλιπείς κατά το προηγούμενο στάδιο της
αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής, οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα στοιχεία των τεχνικών προσφορών
αποσφραγίζονται και ελέγχονται και κατόπιν το αρμόδιο όργανο καταχωρεί τα αποτελέσματα
του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές ή ήταν ελλιπείς κατά το προηγούμενο στάδιο της
αποσφράγισης των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς, οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
γ) Η διαδικασία συνεχίζεται στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται την ίδια ημέρα, σε μία (1) μόνο δημόσια
συνεδρίαση.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12 . ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το
άρθρο 102 του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών
ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή
τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε
παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης,
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που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/2014), μεταφράσεων και λοιπών
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από
τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα
έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο η διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη
και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού
φορέα.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα
σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο των δικαιολογητικών
συμμετοχής ή της οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλλει, αν περιέχει ασάφειες
ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν.
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον
προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα
αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και
εγγράφων της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 13 . ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής,
η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,
ήτοι ύψους εξακόσια ευρώ (600,00€) για τον παρόντα διαγωνισμό.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103
του Ν.4412/2016)
14.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
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4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV
του συνημμένου ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο,
ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή.
14.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δέκα (10) επιπλέον ημέρες.
14.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των Μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ ή η πλήρωση του κριτήριου επαγγελματικής καταλληλότητας του Μέρους IV.Α, του συνημμένου ΤΕΥΔ,
τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν.
4412/2016.
14.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 του
Ν.4412/2016)
15.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία των 10 ημερών είναι τα εξής:
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στα Μέρη ΙΙ.Α & ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ, υποβάλλεται :
Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του
οικονομικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς
και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ [Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται
με ποινικές καταδίκες], απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(O.E., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ [Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης] :
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τα
οποία να καλύπτουν τόσο τον χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο και τον χρόνο κοινοποίησης της ως άνω πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση), τα
οποία να καλύπτουν τόσο τον χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο και τον χρόνο κοινοποίησης της ως άνω πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ [Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα] προσκομίζεται πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
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 στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105.
β) ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης.
2) 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.
3) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης.
4) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη στην
περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
5) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος. 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.
ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή 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 καθορίζεται στη διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την
απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016:
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) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα
τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
γ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον
έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 17 . ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό σύμφωνα και με τις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου. Σε
περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Λαμία.

ΑΡΘΡΟ 18 . ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Συμμετοχής στη Διαγωνιστική Διαδικασία
Ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται στον
υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψηφίου αναδόχου. Η εγγύηση
συμμετοχής καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της διακήρυξης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση συμμετοχής καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της διακήρυξης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του
έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 6 μήνες αρχής
γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά το πέρας της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1α
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του αρ. 72 του Ν. 4412/2016.
Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
Ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή
της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 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. Ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1β
του αρ. 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 19. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης παραλαβής των προμηθευόμενων προϊόντων θα πραγματοποιηθεί
με τους όρους όπως αυτοί αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΉ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

ΑΡΘΡΟ 20 . ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο τρόπος πληρωμής προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και είναι η
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.4 του Ν.4412/2016 κατ'
ελάχιστο:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.
β) Τιμολόγιο, επί πιστώσει, του προμηθευτή.
γ) Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και
παρακράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ν.4013/2011), για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος.

ΑΡΘΡΟ 21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν
εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν.4412/2016
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
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ΑΡΘΡΟ 22. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού
υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 23. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/2016
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα
αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 24. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
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
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
β)σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του Ν.4412/2016.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 25. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
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παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της
καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών,
για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης –
παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 26. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/2016 να υποβάλλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 27. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή
του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της
Ε.Ε. και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 139/1997).
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση
μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά
ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η
εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το
αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά
με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):
- Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ' όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η
πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο).
- Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού
Συμβουλίου (ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου).
- Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να
προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους το
νομικό πρόσωπο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (φωτοαντίγραφα).
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
- Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.
- Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του
καταστατικού (φωτοαντίγραφο).
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες
(Ε.Ε.):
- Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.
- Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης.
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
- Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση ή κοινοπραξία.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα: Μηχανολογικού Εξοπλισμού
(ΤΜΕ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 74.400,00 (ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ)
Α/
CPV
Ονομασία κατά CPV
Α
1.

44113620-7

Άσφαλτος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα: Μηχανολογικού Εξοπλισμού
(ΤΜΕ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γενικά
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες
επούλωσης λάκκων του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας:
Διαδικασία
Επιλογή αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου.
Κριτήριο κατακύρωσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Χρηματοδότηση
Ειδικός Φορέας χρηματοδότησης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Οι πιστώσεις θα βαρύνουν την ΣΑΕΠ 566 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΕΠ56600002,
για το υποέργο με α/α 32 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ», προϋπολογισμού
74.400,00€.
Είδος
Ψυχρό ασφαλτόμειγμα σε σάκους 25 κιλών.
Ποσότητα
400 τόνοι ψυχρής ασφάλτου.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Τεύχη μελέτης
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Στη παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται τα παρακάτω τεύχη :
1.
2.
3.
4.

Τεχνική Έκθεση
Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Ενδεικτική προμέτρηση
5. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Ημερομηνία: 10-10-18

Ημερομηνία: 10-10-18

Ημερομηνία: 10-10-18

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος τμήματος

Ο προϊστάμενος Δ/νσης

Βουγιουκαλάκις Ιωάννης
(ΤΕ/Μηχ.Μηχ./Α')

Πολίτης Ευάγγελος
(ΠΕ/Πολ.Μηχ./Α')

Κηλίφης Εμμανουήλ
(ΠΕ/Πολ.Μηχ./Α')
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο Προμήθεια
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου επούλωσης λάκκων
οδικών δικτύων.
ΑΡΘΡΟ 2ο -Διατάξεις που ισχύουν
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις :
α) Του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147/8-8-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
β) Τις διατάξεις του Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241Α’/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Το Ν.3852/ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Το Ν.3861/ΦΕΚ 112Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
ε) Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α΄/2013) Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις όπως αυτός ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 3ο -Συμβατικά τεύχη
Κατά σειρά ισχύος είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σύμβαση.
Διακήρυξη.
Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου της Προμήθειας.
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ).
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
Ενδεικτική Προμέτρηση.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 4ο -Τρόπος εκτέλεσης
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει
με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις σχετικές για το σκοπό αυτό
νομοθετικές διατάξεις όπως ισχύουν αυτές σήμερα.
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου των υλικών και η προσφερόμενη έκπτωση είναι
σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγω δεν
υπόκεινται σε αναθεώρηση.
Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τη μεταφορά και την
παράδοση στο τόπο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
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ΑΡΘΡΟ 5ο -Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία παράδοσης, αναφέρονται στους ειδικούς όρους της
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια των υλικών για την οποία
όμως δεν ευθύνεται ο ανάδοχος (π.χ. απεργίες κλπ) τότε οφείλει να προμηθεύει την Π.Ε.
Εύβοιας κατά προτεραιότητα.
Άρθρο 6ο -Προσωρινή και οριστική παραλαβή υλικών
Η παράδοση του συνόλου της ποσότητας θα γίνει τμηματικά, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας
και ανάλογα με τις ανάγκες.
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή θα γίνεται, παρουσία του αναδόχου εφόσον το
επιθυμεί, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
Για τη διαδικασία παραλαβής, την εισήγηση παραλαβής ή απόρριψης των υλικών, την
επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο καθώς και λοιπών θεμάτων σχετικών με την παραλαβή
των υλικών, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/16 ιδίως δε των
διατάξεων των άρθρων 208 και 209.
ΑΡΘΡΟ 7ο -Τιμές και τρόπος πληρωμής
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται τμηματικά, μετά από οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τη προσκόμιση των δικαιολογητικών
που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.4 Ν.4412/2016 ή που τυχόν ζητηθούν
από τις υπηρεσίες ελέγχου και πληρωμής.
Ημερομηνία: 10-10-18

Ημερομηνία: 10-10-18

Ημερομηνία: 10-10-18

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος τμήματος

Ο προϊστάμενος Δ/νσης

Βουγιουκαλάκις Ιωάννης
(ΤΕ/Μηχ.Μηχ./Α')

Πολίτης Ευάγγελος
(ΠΕ/Πολ.Μηχ./Α')

Κηλίφης Εμμανουήλ
(ΠΕ/Πολ.Μηχ./Α')
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Προμήθεια
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες
επούλωσης λάκκων του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας.
Άρθρο 2ο -Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικές
προδιαγραφές
σάκων
ψυχρής
ασφάλτου
επούλωσης λάκκων οδικού δικτύου
1. Η εφαρμογή του υλικού να μην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητική ή προ-επάλειψη) και
ανάμιξη.
Να μην απαιτούνται μηχανήματα και ειδικευμένοι εργάτες.
2. Να εφαρμόζεται με ευκολία και αποτελεσματικότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές
συνθήκες (βροχόπτωση, λιμνάζοντα νερά, χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες), χωρίς
ειδικό
εξοπλισμό.
Η απόδοση του επισκευαζόμενου τμήματος οδού στη κυκλοφορία να είναι άμεση.
3. Να παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του, χωρίς να
δημιουργεί
κανένα
πρόβλημα
στη
κυκλοφορία.
Να μην αποκολλάται από το οδόστρωμα και να μη παρασύρεται από τα ελαστικά των
οχημάτων.
4. Να έχει καλή πρόσφυση τόσο σε ασφαλτικά όσο και σε διαστρώματα από σκυρόδεμα.
Να
σφραγίζει
και
να
προστατεύει
από
διάβρωση
το
οδόστρωμα.
Να μη παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών-διαστολών.
5. Το υλικό να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και να μην
επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους.
6. Να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπολειπόμενου υλικού, μετά το
άνοιγμα της συσκευασίας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών.
7. Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του) 24 μήνες, χωρίς
περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κλπ).
8. Το υλικό να είναι ακίνδυνο στη χρήση του (μη τοξικό) και γενικά μη επιβλαβές για την
υγεία των εργαζομένων και τη δημόσια υγιεινή.
9. Η συσκευασία θα είναι σε καινούργιους (πρώτης χρήσης) σάκους των 25 κιλών.
10. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179/2001), όλοι οι παραγωγοί και
εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων τα οποία διατίθενται στην Ελληνική αγορά είναι
υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο "Σύστημα Ατομικής ή Συλλογικής Εναλλακτικής
Διαχείρισης και Συσκευασιών".

Ειδικοί όροι
1. Η προμήθεια του συνόλου της ποσότητας, θα γίνει με τμηματικές παραλαβές και κατ’
ανώτατο όριο εντός δώδεκα (12) μηνών, από της υπογραφής της σύμβασης.
2. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στο εργοτάξιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων –
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, θέση ‘Σφαγεία’» ΧΑΛΚΙΔΑ ή σε θέση που θα υποδειχθεί
από
την
Υπηρεσία.
Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την παράδοση των υλικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
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Δημοσίων Υπηρεσιών και θα ειδοποιεί την υπηρεσία για την ημερομηνία και ώρα που
προτίθεται να παραδώσει τα υλικά τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
2.1. Κάθε παραλαβή θα συνοδεύεται από «Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας» και επίσημα
πιστοποιητικά ποιότητας.
2.2. Ο προμηθευτής μπορεί, κατά τις τμηματικές παραδόσεις, να παραδίδει ποσότητα
αποκλίνουσα από τη παραγγελθείσα μέχρι 4%.
2.3. Η ελάχιστη ποσότητα τμηματικής παραγγελίας είναι πέντε (5) τόνοι εκ του συνόλου της
ποσότητας.
2.4. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί λόγους έλλειψης στην αγορά.
2.5. Για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να δηλώνεται στη προσφορά ο χρόνος παράδοσης
κάθε τμηματικής παραγγελίας, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημερολογιακές
ημέρες, από τη παραγγελία της υπηρεσίας στο τηλέφωνο ή στο fax του προμηθευτή.
3. Η επιτροπή παραλαβής, διατηρεί το δικαίωμα κατά τις τμηματικές παραλαβές, να ελέγξει και
ποιοτικά τη παραδιδόμενη ποσότητα, προς διαπίστωση της συμφωνίας προς τις τεχνικές
προδιαγραφές, σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 214 του Ν.4412/16.
3.1. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει από την αρμόδια κρατική υπηρεσία «Διεύθυνση Κεντρικού
Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων» (Κ.Ε.Δ.Ε.), μετά την αποστολή δείγματος.
Δεν θα ληφθούν υπόψη οι δοκιμές, στις οποίες η αρμόδια κρατική υπηρεσία δεν έχει την
δυνατότητα
έκδοσης
αποτελεσμάτων.
Τα έξοδα του ελέγχου θα βαρύνουν το προμηθευτή και δεν καταβάλλονται.
3.2. Η παραλαβή ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής ή απόρριψης, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/16.
4. Στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, τα καθοριζόμενα χαρακτηριστικά των υλικών, είναι
τα
ελάχιστα
αναγκαία
που
απαιτούνται.
Υλικά που παρουσιάζουν αποκλίσεις, που κρίνονται ουσιώδεις για την καταλληλότητα τους,
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
5. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, για τη τεχνική ικανότητα και διασφάλιση της ποιότητας
και καταλληλότητας των υλικών επούλωσης λάκκων οδοποιίας, θα περιλαμβάνονται επί
ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά (σύμφωνα και με το Ν.4412/2016 άρθρο
75, Προσάρτημα Α, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII, Μέρος II: Τεχνική ικανότητα):
5.1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει την χώρα καταγωγής των
προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος
που
προσφέρουν.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους
επιχειρηματική μονάδα, στην υπεύθυνη δήλωσή τους θα πρέπει να αναφέρουν ότι ο
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος έχει
αποδεχθεί έναντι του υποψήφιου αναδόχου την εκτέλεση της συγκεκριμένης
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο.
5.2. Τα υλικά επούλωσης λάκκων οδοποιίας, θα φέρουν επίσης πιστοποιητικό ελέγχου, από
το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή ισοδύναμο, με το οποίο θα
βεβαιώνεται η συμφωνία των χαρακτηριστικών των υλικών με τις Ελληνικές Πρότυπες
Τεχνικές
Προδιαγραφές.
Δεν θα ληφθούν υπόψη οι δοκιμές, στις οποίες η αρμόδια κρατική υπηρεσία δεν έχει την
δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων.
5.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή
αποκλεισμού
τα
εξής
πιστοποιητικά:
α. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 σε ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί
από
διαπιστευμένο
φορέα.
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β. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 και ISO 50001:2011 σε ισχύ, για την εφαρμογή
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα.
6. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα (Ν.4412/2016 άρθρο 80 παρ.10).
7. Στοιχεία και πληροφορίες που υποβάλλονται με την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα» καλύπτοντας τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου, είναι απόρρητες και δεν γνωστοποιούνται.
8. Η Υπηρεσία διατηρεί τη δυνατότητα αύξησης 30% ή μείωσης 50% της τελικής ποσότητας.
Θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με τη προσφορά τους, αποδέχονται
πλήρως όλους τους ειδικούς όρους.
Ημερομηνία: 10-10-18

Ημερομηνία: 10-10-18

Ημερομηνία: 10-10-18

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος τμήματος

Ο προϊστάμενος Δ/νσης

Βουγιουκαλάκις Ιωάννης
(ΤΕ/Μηχ.Μηχ./Α')

Πολίτης Ευάγγελος
(ΠΕ/Πολ.Μηχ./Α')

Κηλίφης Εμμανουήλ
(ΠΕ/Πολ.Μηχ./Α')
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(τόνοι)
ΜΟΝΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

1. Σάκοι ψυχρής ασφάλτου

Τόνοι

400,00

Ημερομηνία: 10-10-18

Ημερομηνία: 10-10-18

Ημερομηνία: 10-10-18

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος τμήματος

Ο προϊστάμενος Δ/νσης

Βουγιουκαλάκις Ιωάννης
(ΤΕ/Μηχ.Μηχ./Α')

Πολίτης Ευάγγελος
(ΠΕ/Πολ.Μηχ./Α')

Κηλίφης Εμμανουήλ
(ΠΕ/Πολ.Μηχ./Α')
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΠΡΟΫΠΟΑ
Η
ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(τόνοι)
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ
1.Σάκοι ψυχρής ασφάλτου

Τόνοι

400,00

150

60.000,00

ΣΥΝΟΛΟ :

60.000,00

ΦΠΑ 24% :

14.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

74.400,00

Ημερομηνία: 10-10-18

Ημερομηνία: 10-10-18

Ημερομηνία: 10-10-18

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος τμήματος

Ο προϊστάμενος Δ/νσης

Βουγιουκαλάκις Ιωάννης
(ΤΕ/Μηχ.Μηχ./Α')

Πολίτης Ευάγγελος
(ΠΕ/Πολ.Μηχ./Α')

Κηλίφης Εμμανουήλ
(ΠΕ/Πολ.Μηχ./Α')

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»

Της
επιχείρησης
…………………………………………………,
……………………………………… ,

έδρα

οδός ………………………………………… , αριθμός …… , τηλέφωνο ……………… , fax
………………

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1.Σάκοι ψυχρής ασφάλτου

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΣ
ΤΑ
ΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)
ΗΣ
(τόνοι)
(€)
(€)
Τόνοι

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(με ΦΠΑ)
(€)

400,00

O Φ.Π.Α είναι ……%.
Η προσφορά ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……-……2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

1.

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Χαλκίδα,
Αριθμ. πρωτ. οικ:

«Προμήθεια
400
τόνων
σάκων
ψυχρής
Ασφάλτου,
για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019, από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης και γαι ένα έτος».
Στη Χαλκίδα σήμερα
ημέρα
του μηνός
του έτους, μεταξύ:
1) Της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που εδρεύει στη Χαλκίδα, επί της οδού Χαϊνά
93 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό, με ΑΦΜ
997947718 ΔΟΥ Λαμίας στο εξής αναφερόμενη ως «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»
Και
2) Της εταιρείας
που εδρεύει στην
με AΦΜ
ΔΟΥ:
στο εξής αναφερόμενη ως «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα
από τον
με ΑΔΤ:

Έχοντας υπόψη:

1. Tο με αριθμ. πρωτ.: 137032/2927/6-9-20184 έγγραφο (ΑΔΑΜ: 18REQ003665334 2018-

09-110) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με τροποποίηση
πίνακα υποέργων και ένταξη νέων στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΎΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566).
2. Την με αριθμ.287/17-09-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
με (ΑΔΑ: ΩΗΔΜ7ΛΗ-77Θ) – με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του πίνακα
υποέργων του ενάριθμου :2014ΕΠ56600002 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ της ΣΑΕΠ 566 και α/α 32, με τίτλο υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ
ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ », με προϋπολογισμό 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για
το έτος 2019.
3. Το με αριθμ. πρωτ.: 234530/5760/10-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
– Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Εύβοιας για την ανάγκη προμήθειας
400tn σάκων ψυχρής Ασφάλτου για το έτος 2019 της Π.Ε.Εύβοιας.
4. Την αριθμ……………. (θέμα…… , πρακτικό…….. , ΑΔΑ:……………….) απόφαση της
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Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκρισης διενέργειας
Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
προμήθεια σάκων ψυχρής Ασφάλτου για το έτος 2019 της Π.Ε. Εύβοιας».
5. Την αριθμ …………………………………… (θέμα .., πρακτικό … , ΑΔΑ: ……………….)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκρισης
του πρακτικού κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας σάκων ψυχρής
Ασφάλτου της Π.Ε. Ευβοίας για το έτος 2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή».
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με την παρούσα σύμβαση η «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» σε εκτέλεση της με αριθμ.
………………………….
Κατακυρωτικής
απόφασης
της
Οικονομικής
Επιτροπής
(Πρακτικό………) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει την «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ».
Ειδικότερα, πρόκειται για τη προμήθεια 400 τόνων σάκων ψυχρής Ασφάλτου όπως
αναγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης (Β’ ΜΕΡΟΣ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).
Στα πλαίσια της εγγυοδοσίας καλής εκτέλεσης η «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» κατέθεσε στην Υπηρεσία
μας την αριθμ.
εγγυητική επιστολή της/του
ποσού
ευρώ (
€).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης εκκινεί από την ημέρα της υπογραφής της, ήτοι
από…………………………../2019 έως και τις ../../2020.

ΤΙΜΗΜΑ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ρητά συμφωνείται ότι το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση της παρούσας, που αφορά την
επιλογή αναδόχου προμήθειας 400 τόνων σάκων ψυχρής ασφάλτου δεν θα υπερβεί το ποσό
των………..
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από την Προμηθεύτρια Εταιρεία βάσει της
κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην
οικονομική προσφορά: 125 τόνοι σάκων ψυχρής Ασφάλτου Χ
€ ανά τόνο =
€ +
€
Φ.Π.Α. 24%= ……. € Σύνολο.
Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα αύξησης 30% ή μείωσης 50% της τελικής ποσότητας .

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
-Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία παράδοσης, αναφέρονται στους ειδικούς όρους της
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια των υλικών για την οποία
όμως δεν ευθύνεται ο ανάδοχος (π.χ. απεργίες κλπ) τότε οφείλει να προμηθεύει την Π.Ε.
Εύβοιας κατά προτεραιότητα.
-Προσωρινή και οριστική παραλαβή υλικών
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Η παράδοση του συνόλου της ποσότητας θα γίνει τμηματικά, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας
και ανάλογα με τις ανάγκες.
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή θα γίνεται, παρουσία του αναδόχου εφόσον το
επιθυμεί, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
Για τη διαδικασία παραλαβής, την εισήγηση παραλαβής ή απόρριψης των υλικών, την
επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο καθώς και λοιπών θεμάτων σχετικών με την παραλαβή
των υλικών, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/16 ιδίως δε των
διατάξεων των άρθρων 208 και 209.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η προμήθεια του συνόλου της ποσότητας, θα γίνει με τμηματικές παραλαβές και κατ’

ανώτατο όριο εντός δώδεκα (12) μηνών, από της υπογραφής της σύμβασης.
2. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στο εργοτάξιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
– Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, θέση ‘Σφαγεία’» ΧΑΛΚΙΔΑ ή σε θέση που θα
υποδειχθεί
από
την
Υπηρεσία.
Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την παράδοση των υλικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας
των Δημοσίων Υπηρεσιών και θα ειδοποιεί την υπηρεσία για την ημερομηνία και ώρα που
προτίθεται να παραδώσει τα υλικά τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
2.1 Κάθε παραλαβή θα συνοδεύεται από «Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας» και επίσημα
πιστοποιητικά ποιότητας.
2.2 Ο προμηθευτής μπορεί, κατά τις τμηματικές παραδόσεις, να παραδίδει ποσότητα
αποκλίνουσα από τη παραγγελθείσα μέχρι 4%.
2.3 Η ελάχιστη ποσότητα τμηματικής παραγγελίας είναι πέντε (5) τόνοι εκ του συνόλου της
ποσότητας.
2.4 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί λόγους έλλειψης στην αγορά.
2.5 Για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να δηλώνεται στη προσφορά ο χρόνος παράδοσης
κάθε τμηματικής παραγγελίας, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημερολογιακές
ημέρες, από τη παραγγελία της υπηρεσίας στο τηλέφωνο ή στο fax του προμηθευτή.
3. Η επιτροπή παραλαβής, διατηρεί το δικαίωμα κατά τις τμηματικές παραλαβές, να ελέγξει
και ποιοτικά τη παραδιδόμενη ποσότητα, προς διαπίστωση της συμφωνίας προς τις
τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 214 του Ν.4412/16.
3.1 Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει από την αρμόδια κρατική υπηρεσία «Διεύθυνση Κεντρικού
Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων» (Κ.Ε.Δ.Ε.), μετά την αποστολή δείγματος.
Δεν θα ληφθούν υπόψη οι δοκιμές, στις οποίες η αρμόδια κρατική υπηρεσία δεν έχει την
δυνατότητα
έκδοσης
αποτελεσμάτων.
Τα έξοδα του ελέγχου θα βαρύνουν το προμηθευτή και δεν καταβάλλονται.
3.2 Η παραλαβή ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής ή απόρριψης, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/16.
.
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας εκάστης τμηματικής παραγγελίας της προμήθειας, θα γίνεται από το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ύστερα από την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εκάστης παραγγελίας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Η τελική εξόφληση θα γίνει μετά τη παραλαβή ολόκληρης της προμήθειας.
Για την πληρωμή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
- Τιμολόγιο του προμηθευτή που να φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».
- Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».
- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία (Ν. 4412/2016)
κρατήσεις, καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το Ν.2198/1994, όπως
ισχύει.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» ρητώς αναγνωρίζει ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης όσα
διαλαμβάνονται στην από ………..…….. συνημμένη οικονομική προσφορά του.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της παρούσης
σύμβασης θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με απόφαση
του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κατάργηση ή τροποποίηση αυτών
μόνο εγγράφως μπορεί να γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κάθε διαφορά ή διαφωνία μεταξύ του αναδόχου και της Π.Ε. Εύβοιας που θα αφορά
στην εφαρμογή, την εκτέλεση, την ερμηνεία των όρων της σύμβασης ή γενικά τις σχέσεις που
δημιουργούνται απ' αυτή λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν.
4412/2016.
Η παρούσα αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται και από τους
δυο συμβαλλόμενους σε πέντε (5) αντίτυπα εκ των οποίων ένα κρατά ο ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Δ’ ΜΕΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Σελίδα 32

19PROC004909844 2019-05-08
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5013]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ.ΧΑΪΝΑ 93 / ΧΑΛΚΙΔΑ / 34100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Τσιβίκα Φωτεινή]
- Τηλέφωνο: [2221353710]
- Ηλ. ταχυδρομείο: tsivika.f@naevias.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[www.pste.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [Συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου προμήθεια
σάκων ψυχρής Ασφάλτου για το έτος 2019 της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της
σχετικής Σύμβασης και για ένα (1) έτος CPV : 44113620-7 (άσφαλτος)]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςiv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος
[ ]
ή των τμημάτων για τα οποία ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
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προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·
2. δωροδοκίαvii,viii·
3. απάτηix·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxi·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiii το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxv:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xiv
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
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[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xvii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxviii:

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι, αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xx
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxi
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxii:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσειςxxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxiv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για
τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

v

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
vi

Όπως 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).
vii

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
ix

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

x

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13 ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiii

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xiv

xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xviii

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xix

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xx

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxii

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxiii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxiv

Πρβλ. και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxv

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

