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Έχοντας υπ όψη: 

 

1.   Τις διατάξεις: 
 

α. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 
 

β. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 
 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
 

γ. Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
 

Υπηρεσιών» - Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 
 

δ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» 

«Πρόγραµµα   ∆ιαύγεια» 
 

ε. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15-9-11)µε θέµα: «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων- Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

2.   Την     28 /2019 Απόφαση  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου, µε  την  οποία  εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  

το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, διετέθη  πίστωση ποσού 35.000,00 €  

σσυµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), σε  βάρος  του  ΚΑ 15.6262.0015   «Επανασπορά   και  

συντήρηση χλοοτάπιτα δημοτικών σταδίων », του προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2019 

και θα προβλεφθούν αντίστοιχες, στον παραπάνω ΚΑ πιστώσεις στον προϋπολογισµό 

οικονοµικού έτους 2020, για τις εργασίες επανασποράς και συντήρησης των χλοοταπήτων 

των γηπέδων ποδοσφαίρου ,δημοτικό στάδιο ελευσίνας και δημοτικό στάδιο δημοτικής 

ενώτητας μαγούλας  και εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

ανάθεση τους και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

3. Την  83/2018 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
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διενέργειας   και αξιολόγησης διαγωνισµών προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών για το 

έτος 2018-2019. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

 
Συνοπτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την ανάθεση των εργασιών που 

αφορούν την επανασπορά και συντήρηση των χλοοταπήτων των γηπέδων ποδοσφαίρου 

δημοτικό στάδιο ελευσίνας και δημοτικό στάδιο δημοτικής ενότητας μαγούλας  προϋπολογισµού  

35.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σύµφωνα µε το  σχετικό  τεύχος  τεχνικών  προδιαγραφών, που  

αποτελεί  ενιαίο  και  αναπόσπαστο σύνολο  µε  τους 

παρόντες όρους. 
 

Άρθρο 1 
 

Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία Επικοινωνίας 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
Οδός: ΚΙΜΩΝΟΝΟΣ 11 ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Τ.Κ. 19200 
Τηλέφωνο: 210 5565617 
Fax: 2105565626 
E-mail: prom@pakppa.gr  

Ιστοσελίδα www.pakppa.gr  
 

Άρθρο 2 
 

Τόπος και  χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 
 

 
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισµού νοείται η δηµοσίευση της παρούσας σύµβασης 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 120 παρ. 2 του Ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται 

σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ(άρθρο 

121, Ν. 4412/2016). 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , ΚΙΜΩΝΟΣ 11 
& ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ , την 18 Απριλίου 2019  ενώπιον  της  Αρµόδιας  Επιτροπής  του Ν.Π.Δ.Δ.   
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η  12.00 π.µ.  ώρα  λήξης της αποδοχής των προσφορών  
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισµός αναβληθεί, θα διενεργηθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα την ίδια 

 

Ώρα. 
 
 

Άρθρο 3 
 

Τεύχη δηµοπράτησης 
 

 
Τα τεύχη δηµοπράτησης είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 

 

1.   Η παρούσα διακήρυξη. 
 

2.   Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου 
 

3.   Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
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4.   Το επισυναπτόµενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
 

5.   Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
 
 

Άρθρο 4 
 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
 

(άρθρο 25, Ν. 4412/2016) 
 

 
1.  ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 

που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο και που είναι 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση, καλύπτεται από τα παραρτήµατα 1,2,4 & 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 

Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εµπίπτουν  στην  περίπτωση  γ΄  της  παρούσας  παραγράφου, που  έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 

συµβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 του 
 

Ν. 4412/2016. 
 

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή, πρέπει να είναι τέτοια 

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη, ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση(π.χ. 

κοινοπραξία) 

3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος ένωσης. 
 
 

Άρθρο 5 
 

Λόγοι αποκλεισµού 
 

(άρθρο 73 & 74 του Ν.4412/2016) 
 

 
Κάθε  προσφέρων  αποκλείεται  από  τη  συµµετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύµβασης, εφόσον  συντρέχει  στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται 

περί ένωσης οικονοµικών φορέων) ένας από τους λόγους των παραπάνω περιπτώσεων: 

1.   Εµπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις 
 

 Συµµετοχή  σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της  απόφασης- πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του συµβουλίου της 24
ης  

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος 

 ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

διαφθοράς, στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – µελών 

της Ένωσης  και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

της 22
ης  

Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα 
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 Απάτη, κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1 της  σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2803/2000 

(Α΄48) 

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

πλαίσιο   2002/475/∆ΕΥ   του   Συµβουλίου   της   13
ης     

Ιουνίου   2002,  για   την   καταπολέµηση   της 

τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής. 

 Νοµιµοποίηση  εσόδων  από  παράνοµες  δραστηριότητες  ή  χρηµατοδότηση  της  τροµοκρατίας, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 26
ης  

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση  της   τροµοκρατίας,  η   οποία  ενσωµατώθηκε  στην   εθνική   νοµοθεσία  µε   το   Ν. 

3691/2008(Α΄166) 
 

 Παιδική Εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  5
ης   

Απριλίου  2011,  για  την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 

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

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου  του  εν  λόγω  οικονοµικού  φορέα  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης, λήψης  αποφάσεων  ή 

ελέγχου σε αυτό. 

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισµού αφορούν ιδίως: 
 

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) 
 

τους διαχειριστές. 
 

(β) στις περιπτώσεις ανώνυµων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
 

∆.Σ. 
 

 
2. Τελούν  υπό  πτώχευση  ή  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τελούν  υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός 

φορέας σύναψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 
 

5. Έχουν  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαµβανόµενη  πληµµέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο 

πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης. 

6. Έχουν κριθεί ένοχοι, σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών, που απαιτούνται για 
 

την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισµού  ή  την  πληρωµή  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχουν 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται κατ’ 

εφαρµογή του άρθρου 79 
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7. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης  αποφάσεων, της Αναθέτουσας 

Αρχής, έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες, που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή έχουν παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες, που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς, τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισµό, στην επιλογή ή στην ανάθεση. 

8. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση 
 

µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

9. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό, για την καταβολή τους. 

10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα 
 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016 

Οι   Ενώσεις   προµηθευτών   σε   περίπτωση   που   οποιαδήποτε   από   τις   προϋποθέσεις   αποκλεισµού   της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 
 
 

Άρθρο 6 
 

Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 
 

(Άρθρο 96 του Ν. 4412/2016) 
 

 
1. Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος και σε αυτόν να αναγράφονται 

ευκρινώς τα κάτωθι: 

Α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής 

Γ. Ο τίτλος της σύµβασης 
 

∆.  Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
 

Ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα 
 

2.  Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τους εξής τρεις σφραγισµένους υποφακέλους µε την 

ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά» στους οποίους 

και θα αναγράφονται ευκρινώς όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

Οι  παραπάνω προϋποθέσεις υποβολής των φακέλων είναι υποχρεωτικές και η    µη τήρησή τους 

επιφέρει την ποινή αποκλεισµού. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή είτε αυτοπροσώπως την ηµέρα του διαγωνισµού, 

είτε ταχυδροµικώς από την προηγούµενη (εργάσιµη) ηµέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν 

εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή, µόνο µία προσφορά από κάθε διαγωνιζόµενο. 

4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στο αρµόδιο 

γνωµοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτού, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή 

µπορεί να συνεχιστεί και µετά την ώρα της λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει συνεχίζεται 

χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της 

παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση 

ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δε γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση 

συµµετοχής. 
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5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχως. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη, για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµη κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

6. Οι οικονοµικές προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή σε 

περίπτωση νοµικών προσώπων από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

7. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 
 

µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν θα 

γίνονται αποδεκτές. 

8. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν 

πρόκειται για εταιρείες από τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

9. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή 

κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό, αυτός που 

εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να 

συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή 

ή ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται σε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 

10. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές ανά οµάδα ( A΄ ή  Β΄ )  σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και κάθε 

ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των Οµάδων(Α΄+ Β΄) ή και για µία 

από αυτές (A΄ ή  Β΄).  Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές για µία ή και περισσότερες οµάδες µε το σύνολο όµως 

των ειδών που αναφέρονται σ’ αυτές. 

11. Γενικά οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 

προσφέροντα. Η προσφορά µπορεί να απορριφθεί όταν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις, οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 

12. Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα 

του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α  ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – µε  ευθύνη του προσφέροντος-  από την προηγούµενη 

(εργάσιµη) ηµέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΙΜΩΝΟΣ 11 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ  

13. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική και µόνον γλώσσα, εκτός ίσως από επισυναπτόµενα τεχνικά 

φυλλάδια της εταιρείας, τα οποία µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες 

και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5
ης 

.10.1961 που κυρώθηκε µε τον ν. 1497/1984 (Α΄188) 
 

14. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών 
 

– προµηθειών. 
 

15. Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα(εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014) δηµοσίων εγγράφων, βεβαιώσεων, 

πιστοποιητικών(όχι για την εγγυητική) και θα βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. Η ηµεροµηνία στις υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι ίδια µε την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού. 
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16. Τα έγγραφα της εξουσιοδότησης ή της εκπροσώπησης πρέπει να είναι θεωρηµένα από αρµόδια αρχή 
 

για το γνήσιο της υπογραφής. 
 
 

Άρθρο 7 
 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 

 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν (επί ποινή αποκλεισµού, για τη µη υποβολή τους) µαζί µε την 

προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

1.   Εγγύηση  συµµετοχής  στο  διαγωνισµό  κατά  τα  οριζόµενα  στο  άρθρο  8  της  παρούσης 
 

διακήρυξης. 
 

2.   Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016) ότι ο 

οικονοµικός φορέας πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής & δε συντρέχει λόγος αποκλεισµού 

του 

3. Αντίγραφα των πρωτότυπων νοµιµοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και 

τροποποιήσεις του( για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) επικυρωµένο αντίγραφο ή 

απόσπασµα του καταστατικού  του  διαγωνιζοµένου και των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του 

(για Ο.Ε. και Ε.Ε.), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα) 

4.   Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους ή 

αντίγραφο αστυνοµικής  ταυτότητας σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας  του νόµιµου 

εκπροσώπου τους. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αναβάλλεται το άνοιγµα των προσφορών και µετατίθεται για την επόµενη 
 

ηµέρα. Αν µεσολαβεί Σαββατοκύριακο τότε µεταφέρεται για την πρώτη εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδας. 
 
 

Άρθρο 8 
 

Εγγυήσεις 
 

 
Η  εγγύηση  συµµετοχής  στο  διαγωνισµό  ορίζεται  στο  ποσό  των      564,51  (2%  του  συνόλου  του 

προϋπολογισµού της εργασίας χωρίς το ΦΠΑ) σύµφωνα µε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, για κάθε 

διαγωνιζόµενο  και  θα  κατατίθεται  σε  µορφή  γραµµατίου  του  Τ.Π. & ∆.  ή  του  ΤΣΜΕ∆Ε  ή  υπό  µορφή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι µήνες 

από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Ο ενδιαφερόµενος, στoυ οποίου το όνοµα θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να 
 

καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του 

συµβατικού προϋπολογισµού χωρίς το Φ.Π.Α. 

Οι   εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και 

κατατίθενται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου 

σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
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Άρθρο 9 
 

Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 
 

Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την επιτροπή της δηµοπρασίας, σε δηµόσια συνεδρίαση(κατά την οποία 
 

µπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους), µέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται 

στη διακήρυξη. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαµβάνει από το Πρωτόκολλο µόνο τους φακέλους των προσφορών, που 

κατατέθηκαν   εµπρόθεσµα,  ενώ   απορρίπτει   χωρίς   να   αποσφραγίσει   τις   εκπρόθεσµες   προσφορές 

προκειµένου να επιστραφούν. 

Πάνω  σε  κάθε  φάκελο  που  παραδίδεται  στην  επιτροπή  αναγράφεται  ο αύξων αριθµός  της  

προσφοράς καθώς και – σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άµεση απόρριψή της, εάν δεν 

συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούµενο παραστατικό εκπροσώπησης. 

Ο αύξων αριθµός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δηµοπρασίας. 
 

Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου 

παράδοσης της προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό. 

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, απαγορεύεται µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για 

οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού 

και την ανάθεση της σύµβασης. 

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 υπεβλήθηκαν από αυτούς όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της 

σύµβασης. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

Τα επιµέρους στάδια του διαγωνισµού έχουν ως εξής: 
 
 

ΣΤΑ∆ΙΟ 1
Ο
:  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και µονογράφονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Το αρµόδιο 

όργανο 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  οικονοµικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται, αλλά  µονογράφονται  από  το  αρµόδιο  όργανο  και 

αναγράφεται πάνω σε αυτούς ο αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου ενώ φυλάσσονται µέχρι το αρµόδιο 

όργανο να ολοκληρώσει και τον έλεγχο των φακέλων που περιέχουν την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΣΤΑ∆ΙΟ 2
Ο
: Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο, στην ίδια συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

 

προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και αναλύει στο υπάρχον πρακτικό τις 

τεχνικές προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές αλλά και όσες γίνονται αποδεκτές, µε βάση το κριτήριο της 

ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. 

ΣΤΑ∆ΙΟ 3
Ο
: Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά 

 

την  ολοκλήρωση της  αξιολόγησης των  λοιπών  στοιχείων των  προσφορών, αποσφραγίζονται. Για  όσες 
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προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια 1 & 2, δεν αποσφραγίζονται. 
 

Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή. 
 

 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών 

και  των  οικονοµικών  προσφορών  µπορούν  να  γίνουν  σε  µία  δηµόσια  συνεδρίαση, κατά  την  κρίση  της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν ακριβώς την ίδια τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα 

αρχή  επιλέγει  τον  (προσωρινό) ανάδοχο  µε  κλήρωση  µεταξύ  των  οικονοµικών  φορέων  που  υπέβαλαν 

ισότιµες   προσφορές.  Η   κλήρωση   γίνεται   ενώπιον   της   Επιτροπής   ∆ιαγωνισµού   και   παρουσία   των 

οικονοµικών φορέων, που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει το σχετικό πρακτικό γνωµοδότησης, το 

οποίο   και   κοινοποιείται  σε   όλους   τους   προσφέροντες  µε   τηλεοµοιότυπο(fax)  ή   µε   την  αποστολή 

ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail). 
 
 

Άρθρο 10 
 

Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές 
 

(άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 
 

 
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 88, Ν.4412/2016, όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση 

 

µε τα αγαθά, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 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 της αναθέτουσας αρχής. 
 
 

Άρθρο 11 
 

Ενστάσεις 
 

1.   Ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες, πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 221 παρ. 11
α 

του Ν.4412/2016, 

εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης. 
 

2.   Ένσταση κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. αναφορικά µε το 

διαγωνισµό, υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες µετά από την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης, 

στον οικονοµικό φορέα. 

 

 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, καταβάλλεται παράβολο, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό(1%) 

 

επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
 

Οι ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. 
 

Για τις ενστάσεις γνωµοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (παρ. 1 & 11 του άρθρου 221 του Ν. 
 

4412/2016) και αποφαίνεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο από τους προαναφερόµενους, προ της 

υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
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Άρθρο 12 
 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλλει εντός προθεσµίας δέκα(10) 

ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 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 που είναι: 

1)   Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό. 
 

2)   Φορολογική ενηµερότητα του προσφέροντα 
 

3)   Ασφαλιστική ενηµερότητα του προσφέροντα 
 

4)   Απόσπασµα  του  σχετικού  µητρώου,  όπως  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  που  είναι  εγκατεστηµένος  ο  εν  λόγω  οικονοµικός  φορέας, από  το  οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

5)   Πιστοποιητικό  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  παρ.2β  του  αρ.80 του  Ν.4412/2016 ότι  δεν  τελούν  σε 

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. 

 

 
Τα  δικαιολογητικά  προσκοµίζονται  σε  σφραγισµένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  εµπρόθεσµα  στο 

αρµόδιο όργανο αξιολόγησης και κατά τα λοιπά εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ. 

2,3,4,5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 
 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο «Επιτροπή ∆ιαγωνισµού» και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου, 

ως έκπτωτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3,4 ή 5 είτε κατακύρωσης της 

σύµβασης.  Τα  αποτελέσµατα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  µε  την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαµβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  που 
 

κατατέθηκαν, έπειτα από αίτησή τους προς την αναθέτουσα αρχή. 
 
 

Άρθρο 13 
 

Κατακύρωση- σύναψη σύµβασης 
 

(αρ.105 ν. 4412/2016) 
 

 
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 προσωρινό 

ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κτλ. επί αποδείξει. 

Κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος 

υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
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Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι 

προϋποθέσεις συµµετοχής, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται 

να προσκοµίσει εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, την 

απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών, 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 πρόσκληση, 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. Αν κανένας από τους προσφέροντες, δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 

Ν.4412/2016. 
 
 

Άρθρο 14 
 

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
 

 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου, που  έχουν  θεσπιστεί  µε  το  δίκαιο  της  ένωσης, το  εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016 
 
 

Άρθρο 15 
 

Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 
 

 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση, που έγινε στο όνοµά του και από κάθε 

δικαίωµα  που  απορρέει  από  αυτήν, µε  απόφαση  του  αρµόδιου  αποφαινόµενου  οργάνου, ύστερα  από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης( παρ.5, άρθρο 105, 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. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 
 
 

Άρθρο 16 
 

Πληµµελής κατασκευή 
 

 
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των υλικών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν πληρούν τους όρους της 

σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 207 και 

213 του Ν. 4412/2016 
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Άρθρο 17 
 

Παραλαβή Εργασιών- πληρωµή 
 

 
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε την παρ. 5 του 

άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των εργασιών διενεργείται ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο ανάδοχος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

προαναφερόµενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
 

αναφερόµενα στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 18 
 

Χρόνος διάρκεια της σύµβασης- τρόπος 
 

 
Η περίοδος της σύµβασης θα αρχίζει µε την υπογραφή της και ισχύει έως και ένα (1) έτος µετά, από την 

υπογραφή αυτής. 

Οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης µε τον αρµόδιο  υπάλληλο, ο ανάδοχος θα έχει την 

ευθύνη για την παράδοση αυτών, στον χώρο που θα του υποδειχθεί. 

Μετά την παράδοση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. , 

αποδεικτικό θεωρηµένο από τον υπεύθυνο παραλαβής τους, στο οποίο θα αναφέρονται οι εκτελεσθείσες 

εργασίες, η ποσότητα, η ηµεροµηνία και ο χώρος εκτέλεσης αυτών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί µε συνέπεια στις από τη σύµβαση και το νόµο 

υποχρεώσεις του, η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί µονοµερώς από πλευράς του Ν.Π.Δ.Δ.  µε όλες τις από 

το Νόµο προβλεπόµενες συνέπειες. 

Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 

Άρθρο 19 
 

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης 
 

(Άρθρο 205 του Ν. 4412/2016) 
 

 
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των 

άρθρων α) 203 (κήρυξη οικονοµικού φορέα έκπτωτου) β) 206 (χρόνος παράδοσης υλικών) γ) 207 

(κυρώσεις  για  εκπρόθεσµη  παράδοσης  προµήθειας) δ) 213 (απόρριψη  συµβατικών  υλικών- 

αντικατάσταση)  ε)  218  (ποινικές  ρήτρες)  και  στ)  220  (απόρριψη  παραδοτέου-  αντικατάσταση),  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,   ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, κατόπιν της γνωµοδότησης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ τριµελής ή πενταµελής (παρ. α άρθρο 221, Ν. 4412/2016) 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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Άρθρο 20 
 

Τρόπος πληρωµής έξοδα- κρατήσεις- εισφορές 
 

Η συµβατική αξία της ανάθεσης θα καταβληθεί στον ανάδοχο κατόπιν σχετικής συνεννόησης,  αµέσως µετά 

την  έκδοση  των  σχετικών  τιµολογίων,  µε  την  έκδοση  χρηµατικού  εντάλµατος  πληρωµής     που  θα 

συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

Στη συµβατική αξία των υλικών εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον 

ανάδοχο: 

1.   Φόρος εισοδήµατος ίσος µε ποσοστό 8 % 
 

2.   Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,06% σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του 
 

Ν.4013/2011 και 3% χαρτόσηµο επί του ποσού, που αναλογεί υπέρ ενιαίας ανεξάρτητης αρχής και 20% 
 

ΟΓΑ Χαρτοσήµου. 
 
 

Άρθρο 21 
 

Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών 
 

 
Εφόσον  ένας  οικονοµικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εµπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή 

εµπορικού απορρήτου, σε σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου, κανονιστικές 

πράξεις  ή  διοικητικές  πράξεις  που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα  της  συγκεκριµένης  πληροφορίας.  Σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

∆εν 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 τους. 

Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους 

όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015 (Α΄34) 
 
 

Άρθρο 22 
 

∆ηµοσίευση 
 

 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ , δώδεκα (12) τουλάχιστον ηµέρες πριν την διενέργειά του διαγωνισµού 

 

,καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ελευσίνας και του Ν.Π.Δ.Δ.  , www.elefsina.gr - www.pakppa.gr . 
 
 

Άρθρο 23 
 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:00 έως 14:00 από τo 

Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  , ΟΔΟΣ  ΚΙΜΩΝΟΣ 11 ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ   , 

Τηλ. 2105565617  & 

2105565618 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ  
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