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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αμφιλοχία   1 / 6  /2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ:  6278 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                            
                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.                                                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
……………………………………………………………………………… 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Στράτου  Αμφιλοχία 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  30500 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μίλης Γρηγόριος , Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2642360445,423 
Fax: 2642360414 

Email: ty@1257.syzefxis.gov.gr 
  

                                                                            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου 

για την «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ των 

Υπηρεσιών του  για το έτος 2017» συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού #43.000,00 € # 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τους εξής όρους : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από: 

1. Τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και κοινοτήτων 

4. Τις διατάξεις του  Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δηµοσιεύσεων 
των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

5. Τις διατάξεις του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «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». 

7. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) 
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» 

8. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

9. Το Ν. 4270/14 « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία ( ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ- ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις του Ν.2690/1999 
«Κύρωση κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

10. Το Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/4-3-1993) περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και το 
Ν.3524/2007 (ΦΕΚ 15/Α726.1.2007) περί εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας 
προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε το 
δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης και 
την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες 
διατάξεις. 

11. Τη µε αριθµ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα «Έγκριση του 
"Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης" (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016(Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών» (Β΄ 3698). 

12. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

13. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

14. Την µε αρ. 8 /20-4-17  μελέτη του  τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης 
Υποδομών 

15. Τις µε αριθµ. Α385 ( ΑΔΑ 7ΣΝΨΩΨΞ-5ΝΩ) και Α392 ( ΑΔΑ Ψ19ΛΩΨΞ-ΓΡ4)  
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του ∆ήµου Αμφιλοχίας  

16. Την υπ’ αριθµ. 60./12-05-2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Αμφιλοχίας με 
θέμα «Έγκριση δαπανών και ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων οικ. Έτους 2017 Δήμου 
Αμφιλοχίας» 

17. Την αριθμ 12/6-2-2017 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα Συγκρότηση των επιτροπών 
διενέργειας διαγωνισμών - αξιολόγησης προσφορών και ενστάσεων  προμηθειών , 
υπηρεσιών - εργασιών , για το έτος  2017 σύμφωνα με το άρθρ. 221 του  Ν. 4412/16 
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

18. Την αριθμ  75/22-5-2017 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: « Έγκριση διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ των Υπηρεσιών του  για το έτος 2017» 
συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού #43.000,00 € # Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού» 

 

1.1 Γενικά στοιχεία 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Σύντοµη περιγραφή Αναθέτουσας Ο.Τ.Α. 

 
Τίτλος ∆ηµοπρατούµενου έργου 

 
«Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών 

Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ  
των Υπηρεσιών του  για το έτος 2017» 
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Αριθµός Αναφοράς CPV 
 
 

50323000-5 
Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού  
εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού  

Κωδικός NUTS 3 GR231 (Νοµός: Αιτωλ/νίας ) 
Τόπος Παράδοσης ∆ήµος Αμφιλοχίας  ( NUTS 4  GR231006 ) 

 

Είδος ∆ιαδικασίας 
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός , µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) 

Γλώσσα Υποβολής Προσφορών Ελληνική 

Προϋπολογισµός 43.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Χρόνος Υλοποίησης της προµήθειας Έως 31/12/2017   

Ιστοσελίδα του ∆ήµου http://www.dimosamfilochias.gr 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών 

Ηµεροµηνία  : 15 Ιουνίου 2017 
Ηµέρα : ∆ευτέρα Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού Ηµεροµηνία  : 15 Ιουνίου 2017 Ηµέρα:  Πέμπτη 
Ώρα :  11.00 πµ-11.30πµ 

Τόπος ∆ιενέργειας Γραφεία ∆ήµου  Αμφιλοχίας ,  Δημαρχείο Αμφιλοχίας 
 Γ. Στράτου  

 
 
 
 
 
1.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής                                                                                                                       
Αναθέτουσα Αρχή  : Δήμος  Αμφιλοχίας  
Δ/ΝΣΗ: Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ  30500  Αμφιλοχίας 
ΤΗΛ: 2642360445, 423  
FAX: 2642360414E-mail: dimamfil@otenet.gr 
Πληροφορίες: Μίλης Γρηγορίος  2642360423, Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα 2642360445 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο    Προϋπολογισµός 
 
Η δαπάνη για την εργασία έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 43.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 
24%. Η ∆απάνη Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους  Πόρους και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6266 και 10-
6142.004 του προϋπολογισµού τους έτους 2017 του ∆ήµου. Η εργασία έχει ως εξής: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/
α 

Α.  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑ 10-6266 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓ
ΗΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσ. Τιμή 
Μονάδος(€) 

Συνολική 
Τιμή (€) 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.01 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 

10.02 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 5000+ 

10.04 ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 

10.05 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

10.07 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ .ΝΕΤ 

15.01 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΤΑ ΒΑΣΙΚΟ / ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 

15.04 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΤΑ 

15.05 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ε.Α.Π.) 

15.06 WEB SERVICES ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

15.07 Α.Π.Δ. (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) 

15.20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
20.01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) 

20.02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ) 

20.06 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΑ 

20.07 ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΤΑ 

20.09 ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

20.10 WEB SERVICES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

20.11 ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

25.01 ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 

25.05 ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΕΛΤΑ 

35.01 ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ 

35.02 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

35.03 ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

35.05 ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

35.06 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

35.09 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

35.12 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) 

35.13 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

35.14 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

REMOTE ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ALFAWARE 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

4 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

      3  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΝΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΕ

Σ 
ΘΕΣΕΙΣ  
ΕΦΑΡΜ
ΟΓΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.354,8
3 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.354,83 € 

 
2. 

 
Τεχνική υποστήριξη επί των εγκατεστημένων εφαρμογών 
λογισμικού –Δικτύου  και Η/Υ για την λειτουργία των 
υπηρεσιών του Δήμου, όπως περιγράφεται στη Μελέτη  -  
ΚΑ 10-6142.004 

 

 
  
450 

 
 

34,05 

 
 

15.322,50 € 

Συνολικό Ποσόν Αναβαθμίσεων,  Μηχανογραφικής Υποστήριξης 34.677,33 € 

Φ.Π.Α. 24% 8.322,67 € 

Γενικό Σύνολο 43.000,00€ 

 

Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του προϋπολογισμού .Προσφορές για μέρος της εργασίας 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Τεύχη ∆ιαγωνισµού & πρόσβαση σε αυτά , ∆ιευκρινίσεις Συµπληρωµατικές 
πληροφορίες(Άρθρα 2 παρ. 1 περ.14, 53 και 121 Ν.4412/2016) 
 

3.1 Έγγραφα σύμβασης  
Τα έγγραφα της σύμβασης  κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό  είναι τα ακόλουθα : 
α)  Η παρούσα διακήρυξη µε τα παραρτήµατά της. 
β)  Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
γ)  Το συµφωνητικό 
δ) Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή 
 
3.2 Σειρά ισχύος 
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Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύµβασης, σε 
περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 
1.Το συµφωνητικό. 
2. Η ∆ιακήρυξη µε τα παραρτήµατά της 
3.Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα  
αρχή 
4. Η τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου 
 
3.3 Πρόσβαση στα έγγραφα  της σύµβασης 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόµενο της διακήρυξης, στα 
παραρτήµατά της και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (τεύχη) µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου, 
στη διαδροµή : http:// www.dimosamfilochias.gr Τα προαναφερόµενα τεύχη διατίθενται και από 
τo Τµήµα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών του ∆ήµου : Γ Στράτου , Δημαρχείο 
Αμφιλοχίας 30500 3ος όροφος Μίλης Γρηγορίος  2642360423, Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα 
2642360445 , e-mail : ty@1257.syzefxis.gov.gr κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
3.4 ∆ιευκρινίσεις -Συµπληρωµατικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)  
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισµό, το αργότερο 6 µέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα 
παρέχονται εγγράφως από το ∆ήµο, το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία  υποβολής των προσφορών. 
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 
ηµεροµηνίας είναι εκπρόθεσµα και δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτρουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 
ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών Κανένας 
υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους 
της υπηρεσίας , σχετικές µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Χρόνος Ισχύος προσφορών   (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016) 

Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι (120) 
ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Για τυχόν 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παρ 4 του άρθρου 97 
του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Δημοσιότητα 

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήµατά αυτής θα δηµοσιευθούν στο ΚΗΜ∆ΗΣ σύµφωνα µε 
τα άρθρα 66 και 121γ του Ν.4412/2016, ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία 
τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης 
στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ σύµφωνα µε το Ν.3861/2010 
και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Αμφιλοχίας  όπως και σε μια εφημερίδα ημερήσια ή 
εβδομαδιαία. 

Η παρούσα διακήρυξη µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (αναλυτική διακήρυξη µετά των 
παραρτηµάτων της, ΤΕΥ∆, έντυπο οικονοµικής προσφοράς) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο 
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του ∆ήµου : www.dimosamfilochias.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Κριτήριο Ανάθεσης    (Άρθρο 86 Ν.4412/2016) 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής ανά οµάδα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για το σύνολο του προϋπολογισμού .  

Προσφορές για υποσύνολο  της παρούσας εργασίας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο    ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

 

7.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1του 
άρθρου 2 του Ν. 4412/16, ήτοι : 
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, εφ’ όσον (βάσει του αρ. 25 
του Ν. 4412/16) είναι εγκατεστηµένοι 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 και 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 και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

7.2 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 
7.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά σε όλες 
τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 

 

ΆΡΘΡΟ 8ο : Λόγοι αποκλεισµού 

 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 

προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

8.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- 
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση 
του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
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διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών- 

µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού 
φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου  αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εδαφίου 
αφορά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων 
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

8.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 
ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα 
µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων 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. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
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υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

8.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
προσφέρων οικονοµικός φορέας ο οποίος τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
 

ΆΡΘΡΟ 9ο : Κριτήρια επιλογής 

 

Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 

ΆΡΘΡΟ 10ο : Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(ΤΕΥ∆)  (σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
άρθρου 79 ν. 4412/2016) 
 

10.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το προβλεπόµενο από το 
άρθρο 79 παρ. 4του ν. 4412/2016, Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ,σύµφωνα 
µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας  
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) δεν  βρίσκεται σε µία από  τις καταστάσεις του άρθρου 8ο   της παρούσας, 
β)  πληροί τα σχετικά κριτήρια  επιλογής τα οποία έχουν  καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 9ο   

της παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν 
αυτό απαιτείται  για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το ΤΕΥ∆ υποβάλλεται  
χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους 
οικονοµικούς φορείς δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου σε δύο µορφές αρχείου:  

Αρχείο PDF , αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της διακήρυξης & 
Αρχείο doc(σε επεξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο επικουρικά µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της 
διακήρυξης για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το 
υπογράψουν και το υποβάλουν στον ∆ήµο σε έντυπη µορφή. 

Επισηµαίνεται ότι : 

 Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να 
υποβάλει ένα ΤΕΥ∆. 
 Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και 
να υποβληθεί για κάθε φορέα-µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 10.2 της 
παρούσας) 
 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να 
υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆. 
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10.2 Ενώσεις οικονοµικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 
 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν 
την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα –
µέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα 
µέρη II έως ΙV. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 
µέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Χρόνος και Τόπος ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού-Τρόπος Υποβολής\ Προσφορών-
Περιεχόµενο Φακέλου Προσφορών  (άρθρα 92 έως 96 και 121 του Ν.4412/2016) 
 

11.1 Ο διαγωνισµός θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Αμφιλοχίας  στην οδό Γ. 
Στράτου , Δημαρχείο Αμφιλοχίας ,Αμφιλοχία 30500  από την επιτροπή διενέργειας & 
αξιολόγησης του διαγωνισµού, τη 15 Ιουνίου 2017 (15 /06/2017) και από ώρα 11.00 π.µ. (ώρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών) µέχρι τις 11.30 π.µ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των 
προσφορών). 
11.2 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, στην ανωτέρω 
ταχ. διεύθυνση.Οι προσφορές υποβάλλονται : 
(α) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του ∆ήµου (µε συνοδευτικό έγγραφο του προσφέροντος) , 
είτε 

(β) µε ταχυδροµική αποστολή µέσω συστηµένης επιστολής ή µε courier προς τον ∆ήµο. Σε 
περίπτωση αποστολής (ταχυδροµικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β 
άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου (µε συνοδευτικό έγγραφο του προσφέροντος), το αργότερο µέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα της ημέρας παραλαβής προσφορών, δηλαδή µέχρι και την Τετάρτη  14 Ιουνίου  2017 
(14/06/2017) ), και ώρα 14:00 πµ. Ο ∆ήµος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου 
των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

Προσφορές που περιέρχονται στον ∆ήµο µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία 
και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και 
παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της προθεσµίας παραλαβής 
προσφορών 

11.3 Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού από τους 
ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
11.4 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή και τις απορρίπτει ως µη κανονικές 
11.5 Ο ∆ήµος µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) Όταν, για 
οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται 
σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί 
έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται  ο 
∆ήµος να παρατείνει τις προθεσµίες. 
11.6 Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται , επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο, (Κυρίως φάκελος προσφοράς ) στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 
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α) Η  λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ΗΜΟΥ που διενεργεί την προµήθεια. 

 γ) Ο  πλήρης τίτλος και ο  αριθµός της διακήρυξης. 

δ) Η  ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος ήτοι την επωνυµία, τα ην διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου, 
τον αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). Σε περίπτωση 
Ένωσης /  Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα  πλήρη στοιχεία όλων των µελών της καθώς 
και  τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

Έτσι ενδεικτικά, ο σφραγισµένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις  

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, µε την ένδειξη «δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 12ο . 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά  τα οριζόµενα στο άρθρο 12ο . 

γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12ο . Οι τρεις ως 
άνων ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του  κυρίως φακέλου της 
παρ.11.6. 

11.7 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

ΑΡΘΡΟ 12ο     Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς 

 
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα 
ακόλουθα: 
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε το άρθρο 10ο   της παρούσας διακήρυξης. 
β) Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού : Ο ∆ήµος  Αμφιλοχίας  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. 
Για την επιλογή αναδόχου για την εργασία : «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού 
– Δικτύου – Η/Υ  των Υπηρεσιών του  για το έτος 2017» 
 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών : 15 -6-2017 
Στοιχεία Αποστολέα (Οικονοµικού φορέα) : 
επωνυµία, 
Διεύθυνση, 
Αριθµός τηλεφώνου, 
Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax), 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
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µορφή του διαγωνιζοµένου). 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. 
γ) Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016, εφόσον 
συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους. 
 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε σχετική θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία 
θα δηλώνεται ότι: Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και 
των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα 
µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα: 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 
Ο ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει πρέπει να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
εμπειρίας, τεχνογνωσίας, επάρκειας στελεχιακού δυναμικού, όπως ειδικότερα αναφέρεται 
κατωτέρω, και να αποδείξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας με την 
προσφορά του τα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπονται στην συνέχεια. Σε περίπτωση που δεν 
υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται 
επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστον προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
1 Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία 

στην ή/και εγκατάσταση και υποστήριξη των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στον 
Δήμο.  όπως αυτές υφίσταται  και λειτουργούν. 
Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος για την ανάληψη του Έργου.  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικών) τα εξής:  

1.1 Βεβαίωση της κατασκευάστριας, των εφαρμογών του Δήμου, εταιρείας Alfaware 
Πληροφορική Α.Ε. που θα πιστοποιεί ότι το προσωπικό του αναδόχου ή του 
Υπεργολάβου που αναφέρεται στην ομάδα έργου, αποτελείται από 2 (δύο)  τουλάχιστον 
πιστοποιημένους τεχνικούς στις 2 (δυο) λειτουργικές  περιοχές (Διοικητικής 
Υποστήριξης, Οικονομικής Διαχείρισης, ) : 

1.2 Πίνακας των τεχνικών υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Εταιρεία (σε 
περίπτωση Ένωσης / 
Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Τεχνικού 

Λειτουργική Ενότητα  

   
Διοικητικής 
Υποστήριξης 

   
Οικονομικής 
Διαχείρισης 

  
 

12.1 Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα 
ακόλουθα: 
α) Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς που προσαρτάται στην 
παρούσα διακήρυξη 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο 
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ανάθεσης που είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. Οι 
ενδιαφερόµενοι οικ. φορείς µπορούν να καταθέσουν προσφορά για όλη την εργασία επιμέρους 
προσφρορές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε βάση τη 
συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής, για το σύνολο του 
προυπογλογισμού . 

Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισµό της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο     Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών-Ενστάσεις 

 

13.1 Η διεξαγωγή του διαγωνισµού γίνεται από την Επιτροπή του ∆ήµου που έχει συγκροτηθεί 
για το σκοπό αυτό µε απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής.  
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών θα 
πραγµατοποιηθεί σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 

Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο αρ.11ο της παρούσας. Ο Πρόεδρος της επιτροπής 
κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη υποβολής των προσφορών. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως µη κανονικές και επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν 
γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό και των εγγράφων που κατετέθησαν. Οι προσφέροντες 
δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών (οι προσφέροντες ή 
οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους) και έχουν δικαίωµα να εξετάσουν τα στοιχεία 
των φακέλων σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού  και εφόσον το επιθυµούν. 

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

13.2 Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής : 
Α) Η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής και 
στον έλεγχο τους. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συµµετοχής γίνεται 
δηµόσια. Η επιτροπή µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο και ελέγχει 
την ορθότητα  και την πληρότητα των δικαιολογητικών που  έχουν υποβληθεί. 

Β) Ευθύς αµέσως η Επιτροπή προχωρά σε αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών. Η 
επιτροπή µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο και ελέγχει την ορθότητα και 
την πληρότητα  των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

Προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και 
στη συνέχεια συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των δικαιολογητικών 
συµµετοχής-τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού τους. Το ανωτέρω πρακτικό αφού 
υπογραφεί από όλα τα µέλη της επιτροπής κοινοποιείται  για έγκριση στο αρµόδιο όργανο (Ο.Ε.).  
Η  σχετική απόφαση κοινοποιείται σε  όλους τους υποψήφιους. 
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Γ) Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το ανωτέρω στάδιο, και µετά την άπρακτη 
παρέλευση του χρόνου υποβολής τυχόν ενστάσεων ,ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στους υποψήφιους την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα πραγµατοποιηθεί η αποσφράγιση των (υπο)φακέλων  των 
«Οικονοµικών προσφορών». 

∆)  Κατά την ανωτέρω  ηµεροµηνία και ώρα η αρµόδια επιτροπή  προβαίνει σε αποσφράγιση & 
αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών . Μετά την αποσφράγιση, η επιτροπή µονογράφει κατά 
φύλλο και εξετάζει τις οικονοµικές προσφορές και ελέγχει την   ορθότητα και πληρότητα των 
οικονομικών προσφορών , προκειμένου να διαπιστώσει τον  βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης 
Οικονοµικών προσφορών στο οποίο καταχωρούνται οι οικονοµικές προσφορές σε πίνακα και η 
επιτροπή κατατάσσει τους προσφέροντες κατά σειρά µειοδοσίας, ορίζει τους ή τον προσωρινό 
ανάδοχο, και το πρακτικό αυτό κοινοποιείται στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία εκδίδει απόφαση 
για έγκριση ή µη του ανωτέρου σταδίου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. 

13. 3 Ενστάσεις 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων της Ο.Ε. µπορούν να ασκηθούν ενστάσεις. Η προθεσµία άσκησής 
τους είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, γνωµοδοτεί επ’ αυτής η επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων και λαµβάνει τελική απόφαση η Ο.Ε., 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 ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας 
της σύµβασης.  Το παράβολο αυτό αποτελεί  δηµόσιο έσοδο.  Το παράβολο επιστρέφεται µε 
πράξη  της αναθέτουσας αρχής, αν η  ένσταση γίνει δεκτή από  το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς 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. 

ΑΡΘΡΟ 14ο  : Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (Άρθρο 103 

Ν.4412/2016) 

14.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήμος 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 1ο του ν. 4250/2014, 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, που καθορίζονται στο άρθρο 15ο της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου ( 
άρθρο 11.6 ) και παραδίδεται στο πρωτόκολλο του Δήμου με συνοδευτικό έγγραφο του 
προσφέροντος. 
14.2 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπεβλήθηκαν παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Ο ∆ήµος µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ηµέρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά Μέσα) – Αξιολόγηση (Άρθρο 80 
Ν.4412/2016)  
 
15.1 Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
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1.Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά: 
 

 στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας ασφάλισης, 
 τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό 
 Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, 
 Σε περίπτωση εταιρειών (Νοµικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία (το Νοµικό 

Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά 
έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 

 Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων προσκοµίζονται οι αντίστοιχες 
ενηµερότητες σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. 

 

 Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν, µαζί 
µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού 
κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε 
απασχολούµενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής 
από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από αρµόδια διοικητική αρχή. 

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , µε σχετική θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 
που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους 
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

5.Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 

6. Πιστοποιητικό εγγραφής του σε οικείο Επιµελητήριο/Μητρώο µε το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους που να είναι συναφές 
µε το αντικείµενο της σύµβασης και το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ, ή βεβαίωση από 
αρµόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νοµικού προσώπου, ή βεβαίωση 
αρµόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθµός 
δραστηριοτήτων, ή ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το 
ειδικό επάγγελµά τους. 

Προκειμένου περί ενώσεως οικονομικού φορέα , το έν λόγω πιστοποιητικό  αφορά  σε  κάθε  µέλος 
της ένωσης. 

Β) ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ : 

1. Τα ως άνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά µε έκδοση στη χώρα εγκατάστασής τους 
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Γ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά) : 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς Πολίτες 
 Ειδικότερα το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, 
των ως άνω παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 
Ο.Ε , Ε.Ε ,Ε.Π.Ε. και IKE (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών), τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο 
είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους 
εκπροσώπους του. 

∆) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 
2. Ειδικότερα το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως 
άνω παραγράφων, αφορά τον πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού. 

Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην Ένωση. 

15.2 Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να 
υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του 
ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
15.3 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του οικ. φορέα που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους οικ. φορείς  που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο 
15.4 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 ή των κριτηρίων επιλογής που 
δηλώθηκαν µε το ΤΕΥ∆ του άρθρου 9 παρ. 4 Ν. 4412/16 ,ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,  ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν  αποδείξει ότι πληροί τα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής , η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

15.5 Η επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού: του Ν.4412/16: 

1.Προβαίνει στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης. Η 
γνωµοδοτική Επιτροπή µπορεί να απευθύνει αιτήµατα στους προσφέροντες για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

2.Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου «∆ικαιολογητικά  
Κατακύρωσης», όπου γνωµοδοτεί είτε για την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού στον/στους προσωρινό/νούς ανάδοχο/χους, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας το οποίο και παραδίδει στην 
Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και η 
σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο 
νοµιµότητας. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16. 
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ΆΡΘΡΟ 16Ο    Κατακύρωση-Σύναψη Σύµβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ. σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο. 

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: 

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

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 15ο της παρούσας , 
έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης και να προσκοµίσει και την προβλεπόµενη από την παρούσα εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάση τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις του άρθρο 106 του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 17ο   :  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που 
ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε το άρθρο 13ο 

της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύµφωνα µε το άρθρο 13ο   της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)η οποία είναι υπό αίρεση 

ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, 

          ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα  
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της  
σύµβασης.  

ΆΡΘΡΟ 18ο  Ματαίωση ∆ιαδικασίας-Προσφυγή σε διαπραγµάτευση 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε αιτιολογηµένη απόφασή της , µετά από τη γνωµοδότηση της 
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επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού , µπορεί να µαταιώσει τη διαδικασία του διαγωνισµού : 

1. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφορά είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών 
2. Όταν κανένας από τους συµµετέχοντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στη 
προθεσµία που του ορίζει η σχετική πρόσκληση. 
3. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης 
4. Λόγω ανωτέρας βίας , δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης 
5. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
6. Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/16 µετά τη λήξη του ανώτατου 

ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς. 
7. Για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως δηµόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
Όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται παραπάνω για τη µαταίωση της διαδικασίας , 
η οικονοµική επιτροπή µαταιώνει ολόκληρο το αντικείµενο του διαγωνισµού . 

Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στους συµµετέχοντες τη µαταίωση ή την 
αναβολή. Κανείς από τους συµµετέχοντες δεν δικαιούται αποζηµίωση, ούτε δύναται να 
εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση για την αιτία  αυτή ή για οιανδήποτε άλλη. 

Η Οικονοµική επιτροπή διατηρεί επίσης το δικαίωµα µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής 
αξιολόγησης του διαγωνισµού , να αποφασίσει παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας 
του διαγωνισµού και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας του διαγωνισµού 
µε τροποποίηση ή µη των όρων του ή στην προσφυγή του άρθρου 32 ( διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ), εφόσον στη τελευταία αυτή περίπτωση , 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 19ο Εγγυήσεις  (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) 
 

19.1 Εγγύηση Συµµετοχής 
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής. 
(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 

 

19.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
α) Ο Προµηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% (πέντε επί 
της εκατό) επί της συνολικής συµβατικής αξίας  χωρίς το ΦΠΑ. 

β) Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της  σύµβασης.  

γ) Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

δ) Η εγγυητική επιστολή περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Την ηµεροµηνία Έκδοσης 
2. Τον Εκδότη 
3. Τον Φορέα στον οποίο απευθύνεται (Δήμος Αμφιλοχίας) 
4. Τον Αριθµό της Εγγυητικής Επιστολής 
4. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
5. Την πλήρη Επωνυµία , το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
6. Θα αναφέρουν τον τίτλο της σύµβασης που τους ανατέθηκε 
7. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώµατος της διαιρέσεως ή της διζήσεως 
8. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 

της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

9. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
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10. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο Χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον τριών (3) µηνών 

 

Από τα µε αρ. 8 έως 11 ως άνω στοιχεία, εξαιρούνται τα γραµµάτια εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, 
όπως του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, καθώς και στην περίπτωση αυτή ο ίδιος ο 
οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του καταβάλλοντας ο ίδιος το χρηµατικό 
ποσό για δικό του λογαριασµό. 

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

ζ) Οι εγγυήσεις µπορεί να εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-
µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το 
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται 
µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο ταµείο παρακαταθηκών και δανείων , τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονοµικό φορέα. 

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

ΆΡΘΡΟ 20ο Σύµβαση 

Οι συµβάσεις καταρτίζονται µετά την κατακύρωση και υπογράφονται και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη (∆ήµο, Ανάδοχο). 

Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη 
διακήρυξη ,των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 
ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. 

Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συµβατικούς όρους ή όταν 
συµφωνήσουν προς τούτο τα συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων 
οργάνων αξιολόγησης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16. 

Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται έως την 31/12/2017. 

Η  συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από  αιτιολογηµένη απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου 
της σύµβασης. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω διάρκεια,χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες ,ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος . 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µα τε παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής : 

 Τον Τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης 
 Τα συµβαλλόµενα µέρη 
 Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διατάξεις 
 Την συµφωνηθείσα τιµή 
 Την διάρκεια ισχύος της σύµβασης 
 Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
 Τον τρόπο πληρωµής 
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι 
αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και 
συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

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

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την 
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

ΆΡΘΡΟ 21ο  Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

 

21.1 Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 
εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές του 
∆ήµου, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη 
συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη 
συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η 
προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσµίας συµµόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων ,ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, Επιπλέον, 
µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός από τη 
συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 

21.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ήµου. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. Η 
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ∆ήµο το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

ΆΡΘΡΟ 22ο  Τρόπος πληρωµής-Κρατήσεις 

Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί τμηματικά ύστερα από  την τµηµατική παραλαβή 
των υπηρεσιών , µετά την υποβολή από τον ανάδοχο κάθε δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή της δαπάνης. 
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Κρατήσεις-Φόροι 

 Κράτηση: 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωναµε 
την παρ. 7 του άρθρου 375 Ν. 4412/16, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500) ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Η κράτηση επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% 
και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήµου. 
 Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος: σε ποσοστό 8 % επί της καθαρής συµβατικής αξίας των 
υπηρεσιών. 
 Κράτηση: 0,06% υπέρ της  Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών  , σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 350 ν. 4412/16, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 
ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συµπληρωµατικής σύµβασης.Η κράτηση επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%, που 
αποδίδονται απότην αναθέτουσα αρχή στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήµου.  

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας  
κ.α.α. 

Ο Γενικός Γραμματέας  
 

 
 

Γεώργιος Αλπός  
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αρ μελέτης   8/ 20-4-2017 
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                Προϋπολογισμός : # 43.000 €# 
 ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία 
ΤΗΛ : 2642360423 
FAX : 2642360414 
  
   

           

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

 
 

«Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ  
των Υπηρεσιών του  για το έτος 2017» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 
 
 
α) Τεχνική Έκθεση  
β) Τιμολόγιο Εργασιών 
γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
δ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        
  ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία 
ΤΗΛ : 2642360423 
FAX : 2642360414 

Πληροφ.: Μίλης Γρηγόριος  

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, είναι απαραίτητη η ανάθεση σε εξωτερικό 

συνεργάτη της υπηρεσίας  «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού , Δικτύου  και 

Η/Υ των Υπηρεσιών του για το έτος 2017 ».  

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά :   

1. Στην αναβάθμιση των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού των Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου. (Αναλυτική αναφορά στο  παράρτημα Ι της παρούσης).  

2. Στην τεχνική υποστήριξη (  450 ωρών ) επί των συγκεκριμένων εγκατεστημένων εφαρμογών και Δικτύου – 

Η/Υ, για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μέχρι το τέλος του Έτους. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλες για την βέλτιστη δυνατή 

λειτουργία του λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Αμφιλοχίας.  

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι, η υπηρεσία αυτή δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστεί από το 

υπάρχον προσωπικό του Δήμου, καθότι δεν υπάρχει Τμήμα Πληροφορικής  στελεχωμένο  με το 

απαιτούμενο προς τούτο υπαλληλικό προσωπικό. Συνεπώς, ο Δήμος , δεν διαθέτει υπάλληλο με τις 

αναγκαίες τεχνολογικές γνώσεις, για την εκτέλεση της υπηρεσίας της «Αναβάθμισης – Τεχνικής 

Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού ,  Δικτύου και Η/Υ των Υπηρεσιών του» και, για το λόγο αυτό, 

είναι αναγκαία η ανάθεση της σε εξωτερικό συνεργάτη. Εξάλλου, για την Αναβάθμιση  και τεχνική 

υποστήριξη των εφαρμογών το τεχνικό προσωπικό της αναδόχου εταιρείας θα καλείται μόνο στις ιδιαίτερες 

περιπτώσεις όπου δεν ήταν δυνατή η συνήθης επέμβαση του υπάρχοντος προσωπικού του Δήμου.  

Αναλυτικότερα : 

Α. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

    Oι υπηρεσίες που ζητούνται να παρασχεθούν στα πλαίσια της Αναβάθμισης των εγκατεστημένων 

εφαρμογών λογισμικού για την λειτουργία των Οικονομικών ,  Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου, 

περιγράφονται ως εξής: 

Με τον όρο Αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού νοείται η παροχή αποκλειστικά και μόνο των ακόλουθων 

υπηρεσιών: 

α) Παροχή νέων εκδόσεων των εγκατεστημένων  και μόνο Εφαρμογών, καθώς και των αντίστοιχων 

εκδόσεων των εγχειριδίων χρήσεως που συνοδεύουν τις Εφαρμογές. 

Στο πλαίσιο της σύμβασης που θα συναφθεί , ο Ανάδοχος θα αναλάβει να προμηθεύσει όλες τις 

εκδόσεις των εφαρμογών που θα παραχθούν από 1/1/2017 μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης συντήρησης  .   
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β)  Παροχή πρόσβασης του υπεύθυνου επικοινωνίας & υποστήριξης του Δήμου (support contact) στην 

ηλεκτρονική υποστήριξη της ALFAWARE (FTP Server κλπ) για: 

o Λήψη νέων εκδόσεων λογισμικού 

o Λήψη εργαλείων για αντιμετώπιση σφαλμάτων ή βελτίωση λειτουργικοτήτων 

o Κατάθεση ερωτημάτων και λήψη απαντήσεων από το Τεχνικό Τμήμα της Κατασκευάστριας 

 

 Παροχή προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση του Φορέα της παρούσας σύμβασης, σε σχέση με άλλους 

πελάτες που δεν καλύπτονται από ανάλογη σύμβαση. 

 Τήρηση εχεμύθειας και σεβασμού για την διαφύλαξη των μυστικών που πιθανώς περιήλθαν εν 

γνώσει του Αναδόχου κατά την συνεργασία του με τον Φορέα. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΔΙΚΤΥΟΥ – Η/Υ  

Η Τεχνική υποστήριξη επί των ανωτέρω αναφερομένων εφαρμογών λογισμικού των Οικονομικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, αφορά σε παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από την 

ανάδοχο εταιρεία, με επιτόπιες επισκέψεις ( ON SITE ) ή μέσω διαδικτύου από εξειδικευμένο 

προσωπικό . 

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν εργασίες όπως: 

 Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) των εφαρμογών. Κατόπιν ειδοποίησης από τον 

Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύσει τα προβλήματα εφόσον αυτά 

δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. 

 Εντοπισμός αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών στις εφαρμογές και αποκατάσταση. 

 Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, των υπαλλήλων με επιτόπιες επισκέψεις  ή 

μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης των 

υφιστάμενων έτοιμων πακέτων λογισμικού,  συνεπάγεται την ανάγκη επεμβάσεων στις 

εφαρμογές που έχει ο Ανάδοχος παράσχει ή δημιουργήσει.  

 Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, των υπαλλήλων με επιτόπιες επισκέψεις ή 

μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, για την ορθή προσαρμογή/ παραμετροποίηση των 

εφαρμογών, για να είναι εύχρηστες και αποδοτικές για τους χρήστες. 

 Υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών, κατόπιν 

ειδικών αιτημάτων από το προσωπικό του Δήμου  

 Εκτέλεση και έλεγχος διαφόρων τεχνικών λειτουργιών στα προγράμματα όπως κλείσιμο 

χρήσης, μαζικής ακύρωσης ανεξόφλητων Χ.Ε. και μεταφορά ανεξόφλητων τιμολογίων και 

υπολοίπων αποθήκης, εκτέλεση ενεργειών για αναζητήσεις στοιχείων αλλά και μαζικές 

διορθώσεις λαθών εγγραφών κλπ. 

 Υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου για την επανεγκατάσταση των Εφαρμογών και των 

αρχείων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από αυτές, σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, δεδομένου ότι: 

o Ο Δήμος ακολούθησε πιστά τις οδηγίες λήψης εφεδρικών αντιγράφων (backup) των 
αρχείων δεδομένων, ως αυτές περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Χρήσεως που συνοδεύει τις 
Εφαρμογές 

o Τα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων δεδομένων του Δήμου λειτουργούν κανονικά. 
 Υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου για την  μεταφορά των βάσεων και την εγκατάσταση 

της σχεσιακής βάσης δεδομένων σε περίπτωση επανεγκατάστασης του server. 
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 Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., 

με τις νεώτερες εκδόσεις. 

Την Ενημέρωση της Διοίκησης του Φορέα σχετικά με το Νομοθετικό Πλαίσιο, που διέπει την λειτουργία των 

Εφαρμογών Πληροφορικής που χρησιμοποιεί. 

Την Καταγραφή του τρόπου λειτουργίας του και την παροχή των πάσης φύσεως συμβουλών και κατευθύνσεων για την 

πλήρη αξιοποίηση της χρήσης των εφαρμογών. 

Οποιαδήποτε άλλη Συμβουλευτική ή παρόμοιου είδους υπηρεσία χρειάζεται ο Φορέας, και η οποία σχετίζεται με τον 

ίδιο, την λειτουργία των Δημοτικών Ενοτήτων του κλπ 

Αποκατάσταση τυχόν παρουσιαζόμενων  λειτουργικών  βλαβών των εφαρμογών -software του 
δήμου (windows, microsoft  office,  antivirus,  προγραμμάτων οικονομικής και την καλή λειτουργία 
αυτών). 
 
Παραμετροποίηση και μεταφορά δεδομένων στις νέες εκδόσεις των προγραμμάτων, όπως μας 
ανατίθεται κάθε φορά από τον Δήμο.  
  
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον καλύτερο δυνατόν χειρισμό προγραμμάτων και Η/Υ. 
 
Έλεγχος-διόρθωση μηχανογραφικών αρχείων προγραμμάτων για την ταχύτερη λειτουργία των 
προγραμμάτων. 
 
 Έλεγχος Η/Υ για καθαρισμό σκληρού δίσκου από άχρηστα αρχεία και ιούς, αναδιοργάνωση 
σκληρού δίσκου. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει, στις περιπτώσεις που απαιτείται, να παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκτός εργασίμων 

ωρών και ημερών. 

Σε περίπτωση κλήσης από την πλευρά του Δήμου για επίλυση προβλήματος επί του ανωτέρω λογισμικού, ο 

ανάδοχος εντός Δέκα (10) ΛΕΠΤΩΝ από την ως άνω κλήση υποχρεούται να επικοινωνήσει με αρμόδιο 

υπάλληλο του Δήμου να διαπιστώσει το πρόβλημα και να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποκατάστασή του. 

Δεδομένου ότι η τηλεφωνική ή άλλη υποστήριξη δεν είναι δυνατή ο ανάδοχος θα στείλει εξειδικευμένο 

συνεργάτη στην έδρα του Δήμου το αργότερο εντός   Μίας (1)  Ώρας   από την λήψη της κλήσης. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα με  τα ονόματα και τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας καθώς και τα e-mail των υπεύθυνων πιστοποιημένων από την κατασκευάστρια εταιρεία 

τεχνικών, των εφαρμογών λογισμικού, που εμπλέκονται στη διαδικασία ενεργοποίησης παροχής και 

παρακολούθησης των υπηρεσιών υποστήριξης της παρούσας. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail 

     

     

 

 
Συνολικά προβλέπεται ότι απαιτούνται έως τετρακόσιες πενήντα (  450 ) ώρες τεχνικής υποστήριξης με 
παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας εντός των εργασίμων ωρών και ημερών του Δήμου. 
Στην περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω ώρες (Τεχνικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης) δεν 
εξαντληθούν μέσα στο διάστημα της παρούσας σύμβασης αυτές μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο. 
Επίσης στην περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω ώρες (Τεχνικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης) δεν 
επαρκέσουν,  δεν προβλέπεται η επαύξηση αυτών. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης για το σύνολο της περιόδου των παρεχομένων υπηρεσιών να 

παραδώσει τα κάτωθι με πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης (ποσοτικά και ποιοτικά) της συμμόρφωσής 

του στις απαιτήσεις του επιπέδου εγγυημένων υπηρεσιών. 

Περίοδος Υλοποίησης  – Παραδοτέο 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

Υπηρεσίες υποστήριξης και 

αποκατάστασης βλαβών 

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: 

 Αναλυτικό Πρόγραμμα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που 
υποβάλλεται με την έναρξη της σχετικής περιόδου 

 Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων  

 Τεκμηρίωση σφαλμάτων 

 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή 
τροποποιήσεων των εγχειριδίων του εξοπλισμού, έτοιμου λογισμικού 
και εφαρμογής/ών 

 Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού και 
εφαρμογής/ών 

 Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου  

 Μηνιαίες Αναφορές υποστήριξης με  Αναλυτική Καταγραφή 
Πεπραγμένων Συντήρησης (Τακτικών – Έκτακτων Ενεργειών) 

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά, βάσει χρονοδιαγράμματος, έως το τέλος του έτους.  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις : 
 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 
2.   Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/1999). 
3. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/2000). 
4.  Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

5.  Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/2011). 
6. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/2011). 
7. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 

του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/2013). 
8.   Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/2014). 
9.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 
10. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/2016). 
11.  όλες τις ισχύουσες τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους των παραπάνω νομοθετημάτων. 

 
 

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό  # 43.000,00 €#   
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει  τον Κ.Α 10-6142.004 με υπάρχουσα πίστωση  
ποσού 19.000,00 € του προϋπολογισμού, καθώς και τον Κ.Α. 10-6266 με υπάρχουσα πίστωση   
ποσού 24.000,00 € του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του 
Δήμου. 

         Αμφιλοχία  20/ 4 /2017 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  
 
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων & Συντήρησης          Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  
                                  Υποδομών 
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                    ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                    ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I 

 
Εφαρμογές Λογισμικού της εταιρείας  Alfaware Πληροφορική Α.Ε.  εγκατεστημένες στον Δήμο Αμφιλοχίας 
 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ    
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

10.01 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 4 

10.02 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 5000+ 1 

10.04 ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 1 

10.05 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 1 

10.07 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ .ΝΕΤ 5 

15.01 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΤΑ ΒΑΣΙΚΟ / ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 1 

15.04 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΤΑ 1 

15.05 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ε.Α.Π.) 1 

15.06 WEB SERVICES ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 1 

15.07 Α.Π.Δ. (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) 1 

15.20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 
20.01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) 5 

20.02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ) 1 

20.06 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΑ 1 

20.07 ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΤΑ 1 

20.09 ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 1 

20.10 WEB SERVICES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 

20.11 ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 

25.01 ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 1 

25.05 ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΕΛΤΑ 1 

35.01 ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ 1 

35.02 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1 

35.03 ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 

35.05 ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 1 

35.06 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1 

35.09 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 

35.12 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) 1 

35.13 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 1 

35.14 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 3 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
α/α Α.  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μονάδ
α 

Μέτρη
σης 

Ποσ
. 

Τιμή 
Μονάδος(€) 

Συνολική 
Τιμή (€) 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.01 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 

10.02 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 5000+ 

10.04 ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 

10.05 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

10.07 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ .ΝΕΤ 

15.01 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΤΑ ΒΑΣΙΚΟ / ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 

15.04 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΤΑ 

15.05 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ε.Α.Π.) 

15.06 WEB SERVICES ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

15.07 Α.Π.Δ. (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) 

15.20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
20.01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) 

20.02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ) 

20.06 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΑ 

20.07 ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΤΑ 

20.09 ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

20.10 WEB SERVICES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

20.11 ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

25.01 ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 

25.05 ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΕΛΤΑ 

35.01 ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ 

35.02 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

35.03 ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

35.05 ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

35.06 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

35.09 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

35.12 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) 

35.13 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

35.14 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

REMOTE ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ALFAWARE 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

4 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΝΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ  

ΕΦΑΡΜΟ
ΓΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.354,83 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.354,83 € 

 
2. 

 
Τεχνική υποστήριξη επί των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού –
Δικτύου  και Η/Υ για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, όπως 
περιγράφεται στη Μελέτη 

 

 
  
450 

 
 

34,05 

 
 

15.322,50 € 

Συνολικό Ποσόν Αναβαθμίσεων,  Μηχανογραφικής Υποστήριξης 34.677,33 € 
Φ.Π.Α. 24% 8.322,67 € 

Γενικό Σύνολο 43.000,00€ 
 

         Αμφιλοχία  20 / 4 /2017 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  
 
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων & Συντήρησης          Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  
                                  Υποδομών 
                          
 
                    ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                    ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    
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TIMOΛΟΓΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ο  

 

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

 
4 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10.01 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 

10.02 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 5000+ 

10.04 ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 

10.05 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

10.07 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ .ΝΕΤ 

15.01 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΤΑ ΒΑΣΙΚΟ / ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 

15.04 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΤΑ 

15.05 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ε.Α.Π.) 

15.06 WEB SERVICES ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

15.07 Α.Π.Δ. (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) 

15.20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
20.01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) 

20.02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ) 

20.06 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΑ 

20.07 ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΤΑ 

20.09 ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

20.10 WEB SERVICES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

20.11 ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

25.01 ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 

25.05 ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΕΛΤΑ 

35.01 ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ 

35.02 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

35.03 ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

35.05 ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

35.06 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

35.09 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

35.12 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) 

35.13 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

35.14 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

REMOTE ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ALFAWARE  1 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΝΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓ
ΩΝ 

1 
19.354,83 

€ 
19.354,83 €  

     ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                                   3  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 19.354,83 € 

ΦΠΑ 24 % 4.645,17  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 24.000,00  € 

 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο  

 

  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ
ΔΑΣ* 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ*  
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Β. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης  επί των εγκατεστημένων 
εφαρμογών λογισμικού για την λειτουργία των υπηρεσιών του 
Δήμου, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
ώρες 

 
  
 450 

 
 

34,05 

 
 

15.322,50 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ                15.322,50 € 

ΦΠΑ 24 % 3.677,50  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 19.000,00  € 

 
 
 
 

Οι ανωτέρω τιμές (που δεν συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) δεν επιτρέπεται να αναπροσαρμοστούν καθ’ όλη 
την διάρκεια της σύμβασης. Στις τιμές μονάδος δεν συμπεριλαμβάνονται ποσά για γενικά και επισφαλή 
έξοδα, έξοδα μεταφοράς και πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του ανάδοχου τα οποία θα καλυφθούν από 
τον ίδιο. 
  

         Αμφιλοχία  20 / 4 /2017 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  
 
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων & Συντήρησης          Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  
                                  Υποδομών 
                          
 
                    ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                    ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                          
  ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία 
ΤΗΛ : 2642360423 
FAX : 2642360414 

Πληροφ.: Μίλης Γρηγόριος  

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις : 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

2.  Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/1999). 

3.  Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/2000). 
4. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

5.  Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/2011). 
6. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/2011). 
7. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/2013). 
8.  Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/2014). 
9. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 
10. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/2016). 
11.  όλες τις ισχύουσες τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους των παραπάνω νομοθετημάτων. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί τμηματικά ύστερα από  την τµηµατική παραλαβή 
των υπηρεσιών , µετά την υποβολή από τον ανάδοχο κάθε δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή της δαπάνης. 

Κρατήσεις-Φόροι 

 Κράτηση: 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωναµε 
την παρ. 7 του άρθρου 375 Ν. 4412/16, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500) ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Η κράτηση επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% 
και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήµου. 
 Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος: σε ποσοστό 8 % επί της καθαρής συµβατικής αξίας των 
υπηρεσιών. 
 Κράτηση: 0,06% υπέρ της  Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών  , σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
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άρθρου 350 ν. 4412/16, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 
ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συµπληρωµατικής σύµβασης.Η κράτηση επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%, που 
αποδίδονται απότην αναθέτουσα αρχή στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήµου.  
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της εργασίας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. 

Μετά την  εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες 

τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους, 

η εκτέλεση της εργασίας θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο με σκοπό 

την πλήρη υλοποίηση της, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Σε 

κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εργασίας, φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές του ∆ήµου, που είναι 
σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία 
εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη 
συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η 
προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσµίας συµµόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων ,ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, Επιπλέον, 
µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός από τη 
συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ήµου. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. Η 
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ∆ήµο το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Σε περίπτωση ανώτερης βίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 

(β) Σε περίπτωση που ο Εργοδότης υπαιτίως δεν πραγματοποιεί εμπρόθεσμα και προσηκόντως 
οποιεσδήποτε πληρωμές προς τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη Σύμβαση για χρονικό διάστημα πέραν των 
εξήντα (60) ημερών από την υποβολή όλων των σχετικών δικαιολογητικών. 

2.  Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, το οποίο επιδίδεται 
στον Εργοδότη και στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο λόγος καταγγελίας μεταξύ των αναφερομένων 
στο άρθρο. 

3. Με την ως άνω καταγγελία, θα τάσσεται στον Εργοδότη προθεσμία συμμόρφωσης η οποία δεν θα είναι 
συντομότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εφόσον μέσα στην 
ταχθείσα αυτή προθεσμία ο Εργοδότης συμμορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συμμόρφωσης, 
η καταγγελία του Αναδόχου παύει να έχει έννομες συνέπειες και η Σύμβαση συνεχίζεται κανονικά. 

4.  Με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης, η Σύμβαση λύεται 
αυτοδικαίως. Από και δια της εν λόγω ειδοποίησης η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο Ανάδοχος θα 
δικαιούται ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση το μέρος της Αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα της εργασίας 
που εκτελέστηκε μέχρι την ως άνω λύση της Σύμβασης. 

5. Καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται 
οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν λόγω λύσης 
της Σύμβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 
για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), 
καθώς και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη 
λύση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από οποιεσδήποτε 
άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές. 

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης 
λύσης της Σύμβασης, να υποβάλει προς τον Εργοδότη μια Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει 
λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, εργασίες που 
παραμένουν ανεκτέλεστες καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες που επικρατούν κατ' εκείνο 
το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η εν λόγω Ειδική Δήλωση, ο Εργοδότης δεν θα υποχρεούται να 
καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και 
λογαριασμών μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη της 
ως άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα 
υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν 
κέρδος ή οποιαδήποτε ζημιά. 
Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους δύο κοινοπρακτούντες η κοινοπραξία λύνεται και η συμβατική 
σχέση συνεχίζεται υποχρεωτικά από το δεύτερο μέλος, που αναλαμβάνει έναντι του δήμου όλα τα συμβατικά 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος. 

Εάν οι κοινοπρακτούντες είναι περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του δήμου συνεχίζεται μεταξύ 

των υπολοίπων. Αν όμως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο 

η προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, ο δήμος μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει διαλυμένη 

τη σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με την προσκόμιση των νό-

μιμων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του αναδόχου, εφόσον προκύψει.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Η Υπηρεσία θα εκτελεστεί κατόπιν επιτόπιων επισκέψεων των μελών της ομάδας εργασίας του αναδόχου 
στην έδρα του δήμου και συγκεκριμένα στο δημαρχιακό κατάστημα ή όπου αλλού υποδείξει ο δήμος κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ακόμα, μέσω τηλεφώνου ή με την χρήση κατάλληλων λογισμικών συστημάτων 
απομακρυσμένης σύνδεσης (μέσω modem, internet κ.α. ). 

Η Υπηρεσία θα πρέπει να εκτελεστεί από τον ανάδοχο μέσα στο διάστημα έως 31/12/2017. 

Για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία θα συντάσσεται αυθημερόν δελτίο καταγραφής υπηρεσίας  εις διπλούν  
που θα υπογράφεται από αρμόδιο όργανο της υπηρεσίας και θα αποτελεί παραστατικό πληρωμής για 
τον ανάδοχο,  διαφορετικά δεν θα αναγνωρίζετε η παρεχόμενη υπηρεσία εκείνης της ημέρας.    
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Η επίβλεψη της εργασίας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Δήμου Αμφιλοχίας κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων ν 4412/06 . Για το έτος 2017 η επιτροπή αποτελείται από τρεις  Δημοτικούς 
υπαλλήλους  και εφόσον απαιτηθεί , η σύνθεση της Επιτροπής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση . 
Η επιτροπή αφού εξετάσει τις εργασίες που εκτελέστηκαν και τα συγκρίνει με τους όρους της παρούσας 
μελέτης και της υπογραφείσας σύμβασης, συντάσσει την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών. Αν στην 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών διατυπωθούν τυχόν παρατηρήσεις για την ποιότητα ή την ορθότητα 
των εργασιών ή αν διαφωνήσει μέλος της επιτροπής, τότε ο ανάδοχος υποβάλλει ένσταση εντός προθεσμίας 
δέκα ( 10 ) ημερών προς την επιτροπή και η βεβαίωση τίθεται υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το οποίο 
αποφαίνεται επί των ενστάσεων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται στα αρμόδια δικαστήρια. 
 

 
 

          Αμφιλοχία  20 / 4 /2017 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  
 
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων & Συντήρησης          Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  
                                  Υποδομών 
                          
 
                    ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                    ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        
  ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία 
ΤΗΛ : 2642360423 
FAX : 2642360414 

Πληροφ.: Μίλης Γρηγόριος  

 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις : 
 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

2.  Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/1999). 

3.  Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/2000). 
4. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

5.  Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
138/Α/2011). 

6. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/2011). 

7. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/2013). 

8.  Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/2014). 
9. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 
10. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/2016). 
11. όλες τις ισχύουσες τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους των παραπάνω 

νομοθετημάτων. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια ισχύος έως 31-12-2017. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  

Αναπροσαρμογή των ποσοτήτων καθώς και του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 
προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και την τεχνική περιγραφή, δεν επιτρέπεται. 

         Αμφιλοχία  20 / 4 /2017 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων & Συντήρησης          Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  
                                  Υποδομών 
                          
 
                    ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                    ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                       
 ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία 
ΤΗΛ : 2642360423 
FAX : 2642360414 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:«Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ 
των Υπηρεσιών του  για το έτος 2017» 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 43.000,00  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του   ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ 
όπως εμφανίζονται στον ενδεικτικό προυπολογισμού  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟ
ΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

… ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΝΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟ
ΓΗΣ 

1   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  …………….. € 

ΦΠΑ 24 % 
………………..  € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ………………  € 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ
ΔΑΣ* 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ*  

Β. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης  επί των εγκατεστημένων 
εφαρμογών λογισμικού για την λειτουργία των υπηρεσιών του 
Δήμου, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
ώρες 

 
  
 450 

 
 
 

 
 
                                     
€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
                                             
€ 

ΦΠΑ 24 % 
                                                   

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
                                                                              
                                                   

€ 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ       ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                                € 

ΦΠΑ 24 %                                                    € 

ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
                                                                              

                                                   € 
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

 
 

Αμφιλοχία  …….……………2017 
       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 

 
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: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6031 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ  30500 Αμφιλοχία 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μίλης Γρηγόριος, Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα 
- Τηλέφωνο: 2642360423 -445 
- Ηλ. ταχυδρομείο: dimamfil@otenet.gr- ty@syzefxis 
-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.dimosamfilochias.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – 
Δικτύου – Η/Υ  των Υπηρεσιών του  για το έτος 2017» 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6031] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [ΟΧΙ] 

 
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: Απάντηση: 

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: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας 
κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 
20: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει 
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό των εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 
ποια κατηγορία ή κατηγορίες 
εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν 
οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
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πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του 
τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία 
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει 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: Απάντηση: 
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 
…): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, 
για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε 
όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 
του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με 

το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 
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 η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
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 [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
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): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

[] Ναι [] Όχι  
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λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
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; Διευκρινήστε: 
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 ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……]  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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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 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
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 συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
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[..........……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 
λόγω της συμμετοχής του στη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

[] Ναι [] Όχι 
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αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης 
ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών 
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), 
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 στην 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 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii

; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για 
τον αριθμό ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος 
εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα 
στον επιχειρηματικό τομέα που 
καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα 
στον τομέα και για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος 
εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό 
ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 
του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών 
έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -
και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές 
ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν 
προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που 
ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας 
έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας 
έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του 
είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 
ημερομηνίες και τους παραλήπτες 
δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
     

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους 
για τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί 
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ 
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εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες 
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά 
τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 
λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων 
διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών 
του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα 
εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται 
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

17PROC006280253 2017-06-02



 55 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 
να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 
να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
τα απαιτούμενα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός 
φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: 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 αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Δήμο Αμφιλοχίας ,, 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στον διαγωνισμό για την  «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη 
ΕφαρμογώνΛογισμικού – Δικτύου – Η/Υ των Υπηρεσιών του  για το έτος 2017» 
 [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης 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): [……]    

17PROC006280253 2017-06-02



 58 

 
 

                                            
i 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 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

xi 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). 

xii 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. 
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xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης 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. 

xiv 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”. 

xv 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
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xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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.  
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