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Από το αριθ.4/28-2-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 30

Περίληψη
Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες
μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα
σημεία διανομής για την διανομή του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική
Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους –
ΤΕΒΑ» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση
των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισμού

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα
13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.5213/23-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Καρά Αχμέτ
2) Ηλιάδης Θωμάς
5) Μποζ Ραμαδάν
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Μυλωνάς Γεώργιος
2) Λύρατζης Πασχάλης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην
ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η
επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι
συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά
και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης εισηγήθηκε τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα (έτσι όπως καταρτίστηκαν) και είναι τα
εξής:
1) Συμπλήρωση της με αριθμό 24-2018 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ σχετικά με την
απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
2) Έγκριση του από 20-2-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Μελέτη
πεζογέφυρας Κιμμερίων»
3) Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες μεταφοράς,
φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή
του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους – ΤΕΒΑ» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού
4) Προμήθεια πλυμένου αλατιού λόγω έντονων και απρόβλεπτων γεγονότων
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς συζήτηση,
παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους, που
προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση του από 20-2-2018 πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού για το έργο: «Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες μεταφοράς,
φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του Ε.Π.
«Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ»
με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του
ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της», έθεσε υπόψη της Επιτροπής την
αριθμ.πρωτ.5748/28-2-2018 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου και προμηθειών η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-062010) σύμφωνα με τις οποίες (η Οικονομική Επιτροπή) «[…]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του
παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των
προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήμονες, […]». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), σύμφωνα
με τις οποίες: «1. Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν
εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και
του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου
303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, μπορεί να
αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου
Υπουργού. 2.Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη της Αρχής» 3) Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), σύμφωνα
με τις οποίες: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει
απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και
συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική
αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της
σύμβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής. 5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης». 4) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.7 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), σύμφωνα με
τις οποίες: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61» 5) Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως
τροποποιήθηκαν από την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες: «Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση
Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και
ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη
εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή
κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό)
απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου
συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα
τεύχη».
Στο Δήμο Ξάνθης ως επικεφαλής εταίρος της Σύμπραξης, υπάρχει ανάγκη για τις Υπηρεσίες
μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή
του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
– ΤΕΒΑ». Στον Κ.Α. 02.15.6474.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2018,
κατόπιν της με αριθμό …./2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης (Προτάσεις
ανάληψης υποχρεώσεων) θα υπάρξει εγγεγραμμένη εξειδικευμένη πίστωση, ποσού 74.400,00 ευρώ, για την
παροχή υπηρεσίας αυτή.
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές
της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας, οι οποίες περιέχονται στην με αριθμό Υ-2/18 Τεχνική Έκθεση – Μελέτη,
που σας υποβάλλουμε συνημμένη.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός της εν λόγω παροχής υπηρεσίας
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ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 ευρώ.
Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:
Την έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης
και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του Ε.Π. «Επισιτιστική και
Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» με τη διαδικασία
του συνοπτικού διαγωνισμού, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισμού, την οποία σας υποβάλλουμε συνημμένα».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας:
Α) Τη διενέργεια της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και
αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του Ε.Π. «Επισιτιστική και
Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» με τη
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
Β) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καθορίζει τους όρους της διακήρυξης του ανωτέρω
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Υπηρεσίες μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης
προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική
Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» όπως ακριβώς
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.
Ο δημοτικός σύμβουλος Αχμέτ Καρά ψήφισε Λευκό.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 6-3-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗΜΔΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: κ. Πεπονίδης Κυριάκος

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους –
ΤΕΒΑ»
Αριθμός Διακήρυξης: 5184 / 22 - 02 - 2018
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση
με τίτλο : Υπηρεσίες μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία
διανομής για την διανομή του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € άνευ του Φ.Π.Α.
24% (Φ.Π.Α. ίσο με 14.400,00€), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών)
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε 10 μήνες (Μάρτιος 2018 - Δεκέμβριος 2018).
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121
(παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης: www.cityofxanthi.gr
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ….. / … / 2018 ημέρα ……………. ενώπιον της Επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού (βάσει της αριθ. 6/2018 {ΑΔΑ: ΩΓΓΥΩΚ8-ΘΚΘ} απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου) στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των
προσφορών την 10:30 π.μ.
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δήμος Ξάνθης, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL512 {Ξάνθη}
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πλατεία Δημοκρατίας
ΠΟΛΗ: Ξάνθη, ΤΚ: 67 132
Α.Φ.Μ.: 997654473 Δ.Ο.Υ.: Ξάνθης
Τηλ./Fax: 25410-26355 (Τμήμα Προμηθειών)
e-mail: kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr & karakatsani@cityofxanthi.gr
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Άρθρο 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:
• Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006).«Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»,
όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει.
• Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Του N. 3861/2010 (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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
• Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
• Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
• Του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις», Άρθρο 46.
• Του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α'/2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και
άλλες διατάξεις», στο άρθρο 18 του οποίου προβλέπονται τροποποιήσεις των άρθρων 377 και 379 του ν.
4412/2016.
• Του Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Της υπ’ αριθ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/Β΄/16.11.2016) απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την
έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
• Του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
• Της αριθ. 15 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 161/2016 με ΑΔΑ ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ)
με θέμα «Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» του άρθρου
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147).
• Της αριθ. 12 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 290/2015 με ΑΔΑ 7ΕΩ5ΟΞΤΒΗΞΒ)
με θέμα «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης».
• Της αριθ. 13 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 295/2015 με ΑΔΑ ΨΤΜ2ΟΞΤΒΗΞ4)
με θέμα «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας».
• Της αριθ. 17 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 181/2016 με ΑΔΑ ΩΕ7ΤΟΞΤΒΕ7Ω)
με θέμα «Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων».
• Της αριθ. 19 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 31/2017 με ΑΔΑ 7ΗΡ1ΟΞΤΒΟΘΞ) με
θέμα «Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α
147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ».
• Της αριθ. 20 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 42/2017 με ΑΔΑ ΩΡΞ3ΟΞΤΒ9Ρ5) με
θέμα «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
• Του αριθ. 3367/29-05-2017 εγγράφου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με την υπογραφή του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.
• Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
• Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15.
• Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
• Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
• Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
• Της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') «Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)».
• Της με αρ. Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017
τεύχος Β') με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του
ΚΗΜΔΗΣ.
• Του αριθ. πρωτ. 3468/30-05-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ) με θέμα
«Ενημέρωση για τη δημοσίευση του Ν. 4472/2016, τροποποίηση διατάξεων Ν. 4412/2016 και έκδοση
Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ».
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Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης
Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον
Συμπληρωματικό αυτού (ΕΕ) αριθ. 532/13.3.2014.
Της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για
στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
Της υπ’ αριθ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β ́770/30.04.2015) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεωργίου Σταθάκη και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Θεανώς Φωτίου «Σύστημα Διαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».
Της υπ’ αριθ. Δ23/οικ. 23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ Β ́1064/05.06.2015) υπουργικής απόφασης
«Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ι “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”».
Της υπ’ αριθ. Δ23/οικ.45101/3206/12.10.2015 (ΦΕΚ Β ́2205/13.10.2015) «Κατανομή προϋπολογισμού
για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015-2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους».
Της με αριθ. 58/2015 (ΑΔΑ: ΩΦ51ΩΚ8-Γ5β) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί
συµµμετοχής του Δήμου Ξάνθης στην Κοινωνική Σύμπραξη που θα συσταθεί στο πλαίσιο της υπ΄
αριθ. ∆23/οικ.25416/1618/5-6-2015 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Πρόνοιας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD).
Της με αριθ. 125/2016 (ΑΔΑ: Ω5ΟΑΩΚ8-Τ4Θ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί
τροποποίησης της αριθ. 58/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το ΦΕΚ 2205/13-10-2015 τ. Β «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 20152016,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», το οποίο
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.
Της με Αριθ. Πρωτ. 1002/19-05-2016 (ΑΔΑ: 99ΔΦΟΞ7Φ-3Χ6) Απόφασης Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ένταξης στο πρόγραμμα.
Της με αριθ. 124/2016 (ΑΔΑ: 7ΖΧΥΩΚ8-Α3Κ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί
αποδοχής της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα.
και στην έγκριση διενέργειας της προμήθειας και του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Της με Αριθ. Πρωτ. 2322/06-12-2016 (ΑΔΑ: 94ΡΝΟΞ7Φ-ΝΗΝ) Απόφασης Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τροποποίησης των πράξεων του
Προγράμματος
Της με Αριθ. Πρωτ. 1055/11-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΒΗΟΞ7Φ-ΙΜΣ) Απόφασης Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2ης Τροποποίησης των πράξεων του
Προγράμματος
Της με αριθ. 354/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί παράτασης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος
Τις συμβάσεις που υφίστανται με τους αναδόχους από τον διαγωνισμό με αριθ. πρωτ. 28449/2016 για
την Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
Της αριθ. Υ-2/2018 σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων)
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
Του πρωτογενούς αιτήματος που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής
Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “18REQ002682952 2018-02-16”.
Την εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης με Κ.Α 02.15.6474.02
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και
παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» η οποία δεσμεύτηκε με την αριθ. ……/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής (με την αριθ. ……../2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης).
Της υπ' αριθ. …… ../2018 Α.Ο.Ε. του Δήμου για την έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσιών και
κατάρτισης των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη της παρούσας και
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γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της εργασίας της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Το CPV για τον εν λόγω διαγωνισμό είναι το κάτωθι:
[63100000-0] - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 2ο
Χρόνος, τρόπος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την …./…./2018 ημέρα …………… ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των
προσφορών την 10:30 π.μ.
Οι γνωμοδοτικές επιτροπές για την αξιολόγηση και διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς επίσης και την
εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, έχουν οριστεί με την με
αριθ. 6/2018 (ΑΔΑ: ΩΓΓΥΩΚ8-ΘΚΘ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και με την
αριθ. 31/2018 (ΑΔΑ: 65Ψ9ΩΚ8-98Ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης αντίστοιχα.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.
Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους έως και την
ανωτέρω ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού. Οι προσφορές δύναται να αποσταλούν – με ευθύνη του
προσφέροντος - και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο -, στη διεύθυνση του δημαρχιακού
καταστήματος, αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να βρίσκονται στα χέρια της
αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραλαμβάνονται από το τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου και παραδίδονται στην
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη,
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές & επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Άρθρο 3ο
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων
διακήρυξης
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν
γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου
Ξάνθης, στον δικτυακό τόπο: www.cityofxanthi.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται
για τον παρόντα διαγωνισμό τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, είτε στο
δημαρχιακό κατάστημα, στην ταχυδρομική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής από το Τμήμα Προμηθειών
(Τηλ./Fax: 2541026355), είτε ηλεκτρονικά στα e-mail: kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr
&
karakatsani@cityofxanthi.gr
Υπεύθυνη Υπηρεσία για την εκτέλεση της σύμβασης είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,
Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης (Τηλ.: 25413508129).
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων).
Οι οικονομικοί φορείς, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr & karakatsani@cityofxanthi.gr τυχόν διευκρινιστικά ερωτήματα μέχρι
έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ωστόσο, όλοι ανεξαιρέτως οι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν στα ως άνω e-mail
δήλωση πρόθεσης συμμετοχής για τον Διαγωνισμό, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή σε όλους τυχόν
συμπληρωματικών διευκρινίσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν αποστείλουν την ως άνω
δήλωση, μπορούν και πάλι να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πλην όμως η Αναθέτουσα αρχή δεν φέρει
καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν έγγραφα και διευκρινίσεις των οποίων δεν έλαβαν γνώση και τα οποία
δόθηκαν/κοινοποιήθηκαν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να ελέγξουν το κείμενο της Διακήρυξης που θα παραλάβουν
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου από άποψη πληρότητας και να ελέγχουν την ιστοσελίδα του
Δήμου για τυχόν διευκρινίσεις.

Άρθρο 4ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για τη
συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα.
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2. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.
3. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή

απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης,
είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων
αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα
κατά περίπτωση και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014).
5. Σύμφωνα με την παρ. 4 αρ. 92 του Ν. 4412/16 ορίζεται ότι τα τυχόν τεχνικά/ενημερωτικά φυλλάδια
και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη
γλώσσα (Αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
6. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εκτός των Υπεύθυνων Δηλώσεων που κατατίθενται στο
πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη μορφή τους είτε σε μορφή απλού (μη επικυρωμένου)
ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο, εφόσον πρόκειται για έγγραφα
που έχουν εκδοθεί από το δημόσιο, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και από τα νομικά τους πρόσωπα ή τις
επιχειρήσεις τους, από τα ΝΠΔΔ, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή
επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού
τους και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του άρθρου 1 του Ν.3429/2005.
7. Για την υποβολή των εγγράφων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
8. Ο Δήμος Ξάνθης διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των απλών φωτοαντιγράφων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα
αποδεικτικά αυτά διατάξεις.
10. Τα αντίγραφα των Φ.Ε.Κ. δεν χρειάζονται επικύρωση.
11. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους
προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση
της προσφοράς.
Άρθρο 5ο
Απαιτούμενα Κριτήρια Επιλογής Υποψήφιων Αναδόχων
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή
υπηρεσιών και να διαθέτουν Πιστοποιητικό Εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό, εμπορικό ή
βιοτεχνικό μητρώο που τηρείται στο κράτος -μέλος εγκατάστασης του υποψηφίου Οικονομικού Φορέα. Στις
περιπτώσεις Ένωσης εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό υποβάλλεται για κάθε μέλος της ένωσης.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής,
συμπληρώνοντας τα οικεία πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να κατέχουν τα εξής:
Πιστοποιήσεις και ενδεικτικές βεβαιώσεις απολύμανσης των ψυκτικών θαλάμων.
Το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα/μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούνται για
εκτέλεση των ανατιθεμένων εργασιών θα πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία (Σχετικό
με αριθμό πρωτ. Δ13ε/0/9865/16-10-96 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ) και θα διαθέτουν τα
προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.
Όσον αφορά για τους οδηγούς άδεια οδικού μεταφορέα.
Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς συσκευασμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης από την
Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής,
συμπληρώνοντας τα οικεία πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ.
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πρέπει ο προσωρινός ανάδοχος
προκειμένου να αποδείξει τον ισχυρισμό του και αυτά που θα έχει συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ, να υποβάλει
πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις για την απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων, και όσον αφορά τους οδηγούς
τις κατάλληλες άδειες οδικού μεταφορέα.
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Άρθρο 6ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί
ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥ∆) (άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016, η υπ’
αριθ.158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β') απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ). Κατά την
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 (Ν.4412/2016)για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και
77 (Ν.4412/2016 ),
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα µε το
άρθρο 84 και
δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ εκτός Φ.Π.Α., ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (Α' 30) [ονομαστικοποίηση μετοχών]. (άρθρο 79 παρ.2 Ν.4412/2016).
Το ΤΕΥΔ1 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).

1

Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή,
Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI
Τελικές δηλώσεις

ΑΔΑ: ΩΓΔΓΩΚ8-ΔΕ2

Οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΕΥ∆: Η αναθέτουσα αρχή δημιουργεί το ΤΕΥ∆ για τη συγκεκριμένη
διακήρυξη και το αναρτά σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofxanthi.gr μαζί µε
τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού.
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να εκτυπώσει το εν λόγω αρχείο από το portal του Δήμου να το
επεξεργαστεί συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, και να το υποβάλει μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία του Μέρους ΙΙ, Μέρους ΙΙΙ και Μέρους VI.
Από το Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπληρώσουν
μόνο τα εξής κριτήρια:
 Από την ενότητα Α: (Καταλληλότητα), το κριτήριο 1.
 Από την ενότητα Β: (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια), δεν απαιτείται να συμπληρωθεί
κανένα κριτήριο.
 Από την ενότητα Γ: (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), τα κριτήρια 6 (αναγραφή επαγγελματικής
άδειας οδηγού), κριτήριο 7 (περιγραφή των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απολύμανσης των
ψυκτικών θαλάμων και αναγραφή της άδειας καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς συσκευασμένων
τροφίμων ζωικής προέλευσης από την Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.) και κριτήριο 9 (μικρή
περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού όπως αναφορά στον ψυκτικό θάλαμο και στους εργάτες που θα
διαθέσει).
 Από την ενότητα Δ: (Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης),
δεν απαιτείται να συμπληρωθεί κανένα κριτήριο.
 Για τα υπόλοιπα κριτήρια του Μέρους IV οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να παράσχουν πληροφορίες.
 Το Μέρος V του ΤΕΥΔ δεν θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες.
1.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση
δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην
περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση
κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι
μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο
σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών
όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Ξάνθης, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν
ο Δήμος αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης
τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά
τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου.
2.
Η ημερομηνία υπογραφής του ΤΕΥΔ, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι εντός του
χρονικού διαστήματος από την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 7o
Λόγοι Αποκλεισμού - Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα
(Άρθρα 73 & 74 του Ν.4412/2016)
1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
1. Αποκλείεται κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν
αποδειχθεί, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή είναι γνωστό
στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) δωροδοκία,
γ) απάτη,
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ)
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
73 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
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βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας,
εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά παρέκκλιση:
α) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση,
για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος
ή/και
β) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, 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 παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
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πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφίβολο την ακεραιότητά του.
5.
Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β'
της παρ. 4.
6.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4.
7.
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να
καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με
τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φoρείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο
ισχύει η απόφαση.
8.
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
9.
Αποκλείεται επίσης κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
που συμμετέχει αυτόνομα ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση ή Συνεταιρισμό σε παραπάνω από μία προσφορές.
2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ:
Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει
στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού και ο οικονομικός φορέας δεν
λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 3.1 της
παρούσης, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις παρ.2 – 6 του
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.
3. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΜΠΟΡΕΙ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ:
α) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται ανωτέρω για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, π.χ. δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και
β) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στη περ. 8, 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, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Άρθρο 8o Εγγυήσεις
συμμετοχής

(Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 1. Εγγύηση
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση
συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών
υπηρεσιών/προμήθειας ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της Συμφωνίας περί
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. ε) Το περιεχόμενό
της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Διακήρυξης και τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
ζ)Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
η)Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 132, 217 του Ν.
4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.
θ)Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσμου.
ι) Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. (άρθρο 72 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 9o
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών
1.
Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της
σύμβασης.
2.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν
και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την
παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο
φάκελο.
3.
Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος/επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Δήμου).
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία).
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). στ) «να μην ανοιχτεί από την
ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη – να ανοιχτεί μόνο από την επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού».
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
4.
Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου, επί ποινή αποκλεισμού, ορίζονται ως εξής:
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α) Ένας (1) (υπο)φάκελος (ξεχωριστός φάκελος) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος (ξεχωριστός φάκελος) με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και
γ) Ένας (1) (υπο)φάκελος (ξεχωριστός φάκελος) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
5.
Στους (υπο)φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά»
περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα τα στοιχεία
που ζητούνται σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης «Δικαιολογητικά συμμετοχής».
6.
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με τις ίδιες ενδείξεις.
7.
Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν τεχνικά στοιχεία,
φυλλάδια, ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο βεβαιώνει ότι η παροχή των υπηρεσιών θα καλύπτει τις τεχνικές
προδιαγραφές που απαιτούνται βάσει της σχετικής μελέτης.
8.
Επιπλέον εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος
επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσει τον πίνακα συμμόρφωσης που απαιτείται βάσει της παρούσης
και της τεχνικής μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας
των στοιχείων που δηλώνει.
Ακολουθεί περιγραφή των στηλών του πίνακα συμμόρφωσης.
Στήλη Προδιαγραφή-χαρακτηριστικά: στην στήλη αυτή αναγράφεται από την αναθέτουσα αρχή τα
στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν.
Στήλη απαίτηση: Στην στήλη απαίτηση έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως
απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως
απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.
Στήλη απάντηση: Στην στήλη απάντηση σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ.
Προδιαγραφή/Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

Γενικά
Συμμόρφωση ως προς τους όρους της
διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών,
της τεχνικής έκθεσης, της συγγραφής υποχρεώσεων
τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες. Παραιτούμαι
από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση
αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους
δημοσίου συμφέροντος.
Στους ψυκτικούς θαλάμους θα εφαρμόζονται οι
απαραίτητες εργασίες για τον καθαρισμό και την
απολύμανσης τους
Οι ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι πιστοποιημένοι κατά
FRC και
ATP
Τα οχήματα/μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία θα
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των ανατιθεμένων
υπηρεσιών θα πληρούν τα προβλεπόμενα από την
κείμενη νομοθεσία, (Σχετικό με αριθμό πρωτ.
Δ13ε/0/9865/16-10-96
έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ), θα είναι
κατάλληλα για την μεταφορά προϊόντων ψυγείου και
θα διαθέτουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και
ασφάλειας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Απάντηση
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9.

φακέλου.

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

10.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα
απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Για διευκόλυνση, και μόνο, των
υποψήφιων αναδόχων παρέχεται συνημμένα υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
11.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η
συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
12.
Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία,
αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
13.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον
προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται
από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών,
η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά
της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει.
14.
Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφορά μόνο για το σύνολο των
υπηρεσιών. Κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών.
Άρθρο 10ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
(Άρθρα 72,97 του Ν. 4412/2016)
1.
Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο
προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.
4.
Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την
περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, για τους οικονομικούς φoρείς που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
5.
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς.
6.
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών,
οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας
ανάθεσης. Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής περιόδου.

Άρθρο 11o
Εναλλακτικές προσφορές

(Άρθρο 57 του Ν. 4412/2016)
Δεν γίνονται δεκτές, με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές, καθώς και
όσες αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των εργασιών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
υποβάλει μία μόνο προσφορά.

Άρθρο 12o
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
(Άρθρα 127, 376 του Ν. 4412/2016)
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1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της
νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Ξάνθης, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας
του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
γ) Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, το οποίο αναφέρεται στις ενστάσεις για
δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
δ) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο
2.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
3.
Οι ενστάσεις κοινοποιούνται σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται. Ο Δήμος Ξάνθης
υποχρεούται να γνωστοποιήσει (με κάθε πρόσφορο μέσο) στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των
αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις.
4.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη
υποβληθείσες.
5.
Οι ενστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016, εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του Δήμου Ξάνθης.
Άρθρο 13o
Προσφερόμενη τιμή
1.
Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η
τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά ανά είδος, καθώς και αριθμητικά για το σύνολο των υπηρεσιών, και
το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το κάθε είδος.
2.
Η τιμή δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού.
5.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.
Η κατακύρωση θα γίνει αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές.
7.
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές (άρθρο 88 του Ν.4412/16, άρθρο 69 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)σε σχέση με τα αγαθά, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς
να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας
αρχής. Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την
παροχή των προϊόντων,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
89 του Ν.4412/16,
ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/16, στ) το
ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
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Άρθρο 14o
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής
διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
3. Η επιτροπή διαγωνισμού αποσφραγίζει πρώτα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στη συνέχεια τις
τεχνικές προσφορές και τέλος τις οικονομικές προσφορές σε μία ή περισσότερες δημόσιες συνεδριάσεις,
κατά την κρίση της.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο
όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Στη
συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους
των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για τυχόν απόρριψη ή μη των τεχνικών προσφορών
που δεν γίνονται αποδεκτές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται και σφραγίζονται από
την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και κατά την κρίση της επιτροπής δύναται, είτε να
αποσφραγιστούν στην ίδια δημόσια συνεδρίαση με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές
προσφορές, είτε να τοποθετηθούν σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το
ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί.
4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
5. Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Μέχρι και την υποβολή των απαιτούμενων
«δικαιολογητικών κατακύρωσης» ο ανάδοχος, ο οποίος έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής θεωρείται «προσωρινός ανάδοχος».
6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός ορισμένης
προθεσμίας βάσει διατάξεων Ν. 4412/2016, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών
κατακύρωσης της παρούσας.
7. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών, οικονομικών προσφορών, δικαιολογητικών κατακύρωσης) επικυρώνονται με μία απόφαση, ή
με αποφάσεις ανά στάδιο του διαγωνισμού του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η
οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
8. Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται να επιλέξει: α) κάθε πρακτικό
αξιολόγησης, ανά επιμέρους στάδιο να εγκρίνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του Δήμου ή β)
όλα τα πρακτικά του διαγωνισμού να εγκριθούν με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
κοινοποιώντας ταυτόχρονα την σχετική απόφαση/αποφάσεις στους συμμετέχοντες.
9. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 15o
Δικαιολογητικά κατακύρωσης – Απόδειξη Κριτηρίων Υποψηφίου Αναδόχου
(Άρθρο 103 του Ν. 4412/2016)
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός ορισμένης
προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
2. Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της
Αναθέτουσας Αρχής, σε σφραγισμένο φάκελο, με διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
«Δικαιολογητικά κατακύρωσης»
Πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ,
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ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας, ΤΚ 67 132, Ξάνθη.
Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης.
Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την καταληκτική
ημ/νια υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
Α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) τους διαχειριστές και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη,
Β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ) ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
Δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας,
Ε) τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της
αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν
1599/86, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η
επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει
αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι
λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των
αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση
προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του
διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα
αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για
όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.
 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο μητρώο/επιμελητήριο από την οποία να προκύπτει το επάγγελμα
τους και το είδος των εργασιών τους να συνάδει με το αντικείμενο της παρούσης. π.χ.: Πιστοποιητικό του
οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική
ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει έδρα η
επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1) η
αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό.
 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο
για τους ίδιους τους εργοδότες, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Αναλυτικά, τα πιστοποιητικά για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής θα
υποβάλλονται ως εξής:
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι Α.Ε. εταιρείες, είναι
υποχρεωμένες να ασφαλίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό
3% τουλάχιστον.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι
ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
3.
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Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, για τον Πρόεδρο και για τον Δ/νων Σύμβουλο. Δεν θα
προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
 Πιστοποιητικό (φορολογική ενημερότητα), από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το
taxisnet, ότι είναι ενήμεροι, έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους.
 Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
 Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
 Πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις για την απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων.
 Όσον αφορά τους οδηγούς τις κατάλληλες άδειες οδικού μεταφορέα.
 Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς συσκευασμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης από
την Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.
 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 Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 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.
Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι:
Για τα Φυσικά Πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη
δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα,
μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το TAXIS σε σχέση με τον χρόνο
έναρξης των εργασιών του.
Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει :
1.
Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και
οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες
δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η
συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των
σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.
2.
Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για
την ανάληψη της δημοπρατούμενης εργασίας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο παρέχεται η
εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το
διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να
υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
το οποίο οφείλει να υποβάλλει:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης και του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
και
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού.
4.
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός
του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
5.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Ξάνθης.
6.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
7.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Αν ο προσωρινός
ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα,
των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η
διαδικασία ματαιώνεται.
8.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
9.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
10.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και
η σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας.
Άρθρο 16o
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης
(Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016)
1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος Ξάνθης δεν
την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
2. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, δηλαδή αυτά που με υπεύθυνη δήλωση
δεσμεύθηκε να προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση
και
γ) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται.
3. Ο Δήμος Ξάνθης προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας ή
αποστέλλοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης.
4. 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
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έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
5. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, (περ. δ΄, παρ. 2 αρ. 106 Ν. 4412/2016).
6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως,
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της παροχής υπηρεσίας στον επόμενο κατά σειρά
αναδόχου του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισμός, ή στον μεθεπόμενο αν δεν
αποδεχθεί ο επόμενος.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την
προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τις τυχούσες
τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Κατά την εκτέλεση της συμβάσεις, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α'.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. (άρθρο 18 παρ.2 Ν.4412/16).
Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με τους όρους του 132 και 217 άρθρων του Ν. 4412/16 ύστερα
από γνωμοδότηση της του αρμοδίου οργάνου.
Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων
των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού
χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.
Ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή
της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 133 Ν. 4412/2016) υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει την σύμβαση κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της.
Άρθρο 17o
Παραλαβή– Απόρριψη – Ποινικές Ρήτρες
Παραλαβή Αντικειμένου Σύμβασης
1.
Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 221 του Ν.4412/16.
2.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
4.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η Οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 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.
6.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής
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που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
7.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την
αρχική επιτροπή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
1.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος
και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωτος (Άρθρα 185, 203 του Ν. 4412/2016)
1.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
2.
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 ή σε
περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ
επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,γ) οι ποινικές ρήτρες για
υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν
μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι
το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
3.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 18o
Τρόπος Πληρωμής

(άρθρο 200 του Ν.4412/2016)
Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνεται εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και
σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο για τα είδη που έχει παραλάβει η αρμόδια
επιτροπή παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.
2.
Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται στο 100% των προσκομιζομένων τιμολογίων, μετά την
παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την
αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Ο ανάδοχος εκδίδει και
προσκομίζει το τιμολόγιο στις υπηρεσίες οικονομικών του Δήμου. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν
μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
3.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σε
περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για
πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου
Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές),
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή
του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και
1.
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ποσοτικής παραλαβής. Το εκάστοτε εκδιδόμενο τιμολόγιο θα εξοφλείται πλήρως (100%) μετά από την
οριστική παραλαβή του συνόλου του τμήματος των ειδών που παραγγέλθηκαν (άρθρο 200 παρ. 1-4 Ν.
4412/2016).
4.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.
5.
Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων
παραστατικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016), συνεκτιμημένου και του χρόνου
που απαιτείται για την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του
άρθρου 375 του Ν. 4412/16).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20162.
γ)Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8,00%) επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14).
ε) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών),
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο Ν. 4412/2016, ανεξάρτητα
από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016). Η απόφαση του πέμπτου
εδαφίου είναι η κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης
των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της κράτησης. Η
απόφαση αυτή εκδόθηκε και είναι η ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'). στ) Καθώς
και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά την πληρωμή του αναδόχου.
7.
Σύμφωνα με το N. 4469/17: «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», {με τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016), απαιτείται πλέον μέχρι την
1.1.2021 δημοσίευση περίληψης της διακηρύξεως και ο ανάδοχος επιβαρύνεται με έξοδα δημοσίευσης
της περίληψης της διακήρυξης.
8.
Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων
παραστατικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016), συνεκτιμημένου και του χρόνου
που απαιτείται για την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 19o
Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Προϋποθέσεις
(Άρθρα 19 και 25 του Ν. 4412/2016)
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
(άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 4412/2016).
2

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως
άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών
της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν επάγγελμα σχετικό με την προκηρυχθείσα υπηρεσία, ώστε να
παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά
αποκλείονται. Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
1.
Η Ένωση οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον της ανατεθεί η
σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16)
2.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 19
παρ.4 Ν.4412/16)
3.
Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρο με κοινό εκπρόσωπο. Η Ένωση
αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη.
4.
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα
επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής
στο διαγωνισμό.
5.
Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την
ίδια τιμή.
6.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η
αντικατάσταση εγκρίνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα, από Γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση, που η ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης
της Σύμβασης, η σχετική Απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 20o
Ματαίωση της διαδικασίας

(άρθρο 106 του Ν.4412/2016)
Ο Δήμος Ξάνθης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει
τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 105 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη
απόφαση του Δήμου Ξάνθης, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον το Δήμο Ξάνθης οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο
Δήμος Ξάνθης μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο
Δήμος ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή,
αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η
κατάθεση τέτοιων προσφορών.
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Ο Δήμος Ξάνθης διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει,
παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29
(ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση) ή 32 (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση) του Ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
Άρθρο 21o
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις
1.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.
2.
Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να καταχωρηθεί στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος.
3.
Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο.
4.
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους
Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, εισφορές κλπ. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό
του.
Άρθρο 22o
Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για την εκτέλεση της εργασίας εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016, β) οι όροι της
παρούσας και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216).
Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση
των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια
ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της
Ξάνθης σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ
τους, μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και
των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων περί κήρυξης φορέα εκπτώτου και κυρώσεων, χρόνου παράδοσης υλικών, απόρριψης
συμβατικών υλικών, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 23o
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την
εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύμβασης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές,
εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας
και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του καθώς και σε τρίτους για βλάβη, σε
πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να προέλθει κατά την διάρκεια των πραγματοποιούμενων εργασιών. Ο
ανάδοχος υποχρεούται, να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ ή σε άλλο νόμιμο φορέα,
αν αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του κράτους.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των
εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, αγαθών κ.λ.π.
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφ' όσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα
ασφαλείας, ή ότι τα οχήματα που δεν διαθέτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες άδειες (ΣΧ. Το με αριθμό
πρωτ. Δ13ε/0/9865/16-10-96 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ) να διακόπτει αμέσως τις εργασίες και να
καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί σχετικά.
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Άρθρο 24o
Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες (Μάρτιος 2018 - Δεκέμβριος 2018) με
δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης υλοποίησης του Προγράμματος.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, και του άρθρου 217 του Ν. 4412/16. Σε περίπτωση
τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Α. Υπόδειγμα/Σχέδιο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
(στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο βάσει άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)
ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. / Ενιαίο ταμείο
ανεξάρτητα απασχολούμενων - τομέας σύνταξης μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία Έκδοσης…………………..
Προς το Δήμο Ξάνθης
Πλατεία Δημοκρατίας (Τ.Θ. 160), ΤΚ 67 132, Ξάνθη
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως και μέχρι του ποσού των …………………………………………ΕΥΡΩ
(και ολογράφως),
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................, ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................…………………………………..
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................, ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................…………………………………..
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................…………………………………..
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με
την αριθ. 5184/22-02-2018 Διακήρυξη με τίτλο Υπηρεσίες μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και
αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους – ΤΕΒΑ».
Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε πέντε
(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη
μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που
μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της
παρούσας εγγυητικής επιστολής.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………………4 (χρόνος λήξης εγγυητικής)
3

5,00% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπηρεσίες μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για
την διανομή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ»
Του/Της Εταιρείας……………………………………………………………………………………….
ΑΦΜ……………………………………………………………………………………………………………
….
Δ/νση Επιχείρησης………………………………………………………………………………………
Τηλ………………………………………………………………………………………………………………
……
Φαξ……………………………………………………………………………………………………………
……..
Email……………………………………………………………………………………………………………..
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παροχή Ψυκτικού
Θαλάμου
Παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς
προϊόντων ψυγείου,
με φορτηγό – ψυγείο
στο Σημείο
Διανομής Αβδήρων
Παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς
προϊόντων ψυγείου,
με φορτηγό – ψυγείο
στο Σημείο
Διανομής Τοπείρου
Παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς
προϊόντων ψυγείου,
με φορτηγό – ψυγείο
στο Σημείο
Διανομής Ο.Σ.Ε.
Παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς
προϊόντων ψυγείου,
με φορτηγό – ψυγείο
στα Σημεία
Διανομής Δήμου
Μύκης, Κοινωνικού
Παντοπωλείου
Ξάνθης
(Σταυρούπολη) και
μεταφοράς
υπολοιπών διανομών
4

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΕΣ

36

ΗΜΕΡΕΣ

18

ΗΜΕΡΕΣ

18

ΗΜΕΡΕΣ

18

ΗΜΕΡΕΣ

6

Τουλάχιστον 2 μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο.

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΝΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΦΠΑ
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Παροχή Εξοπλισμού
και Υπηρεσιών
Φορτοεκφόρτωσης
(Περονοφόρο /
Παλετοφόρα)

ΗΜΕΡΕΣ

18

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή, σφραγίδα εταιρείας)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης {Τεχνική Προσφορά}
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
«Υπηρεσίες μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για
την διανομή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ»
Του/Της Εταιρείας……………………………………………………………………………………….
ΑΦΜ……………………………………………………………………………………………………………
….
Δ/νση Επιχείρησης………………………………………………………………………………………
Τηλ………………………………………………………………………………………………………………
……
Φαξ……………………………………………………………………………………………………………
……..
Email……………………………………………………………………………………………………………..
Προδιαγραφή/Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

Γενικά
Συμμόρφωση ως προς τους όρους της
διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών,
της τεχνικής έκθεσης, της συγγραφής υποχρεώσεων
τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

ΝΑΙ

Η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες. Παραιτούμαι
από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση
αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους
δημοσίου συμφέροντος.

ΝΑΙ

Στους ψυκτικούς θαλάμους θα εφαρμόζονται οι
απαραίτητες εργασίες για τον καθαρισμό και την
απολύμανσης τους

ΝΑΙ

Απάντηση
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Οι ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι πιστοποιημένοι κατά
FRC και ATP
Τα οχήματα/μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία θα
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των ανατιθεμένων
υπηρεσιών θα πληρούν τα προβλεπόμενα από την
κείμενη νομοθεσία
(Σχετικό με αριθμό πρωτ. Δ13ε/0/9865/16-10-96
έγγραφο του
Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ) θα είναι κατάλληλα για την
μεταφορά προϊόντων ψυγείου και θα διαθέτουν τα
προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή, σφραγίδα εταιρείας)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμός Μελέτης: Υ-2/2018
CPV : [63100000-0] - υπηρεσίες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων και προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για
την διανομή του Ε.Π. « Επισιτιστική και Βασική Υλική
Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» στο Νομό Ξάνθης.

ΑΔΑ: ΩΓΔΓΩΚ8-ΔΕ2

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 74.400,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης
προϊόντων και προϊόντων ψυγείου στα σημεία
διανομής για την διανομή του Ε.Π. «
Επισιτιστική
και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους –
ΤΕΒΑ»

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης
προϊόντων και προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του Ε.Π. «Επισιτιστική και
Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» στο Νομό
Ξάνθης.
Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν:
α) μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση Προμηθειών προϊόντων και Προϊόντων Ψυγείου του
Προγράμματος τα οποία θα παραλαμβάνονται στην Κεντρική Αποθήκη του Προγράμματος
(Διεύθυνση: Σάρδεων & Πανόρμου) στην πόλη της Ξάνθης,
β) Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση (σε ασφαλές σημείο) Προμηθειών και Προϊόντων
Ψυγείου του Προγράμματος των κατά τόπο διανομών με φορτηγά και με φορτηγά με ψυκτικούς
θαλάμους ή ρυμουλκούμενα ψυγεία πιστοποιημένα για μεταφορά τροφίμων τα οποία και θα
εξυπηρετούν τα σημεία διανομής κατά το σύνολο της διάρκειας της και συγκεκριμένα στα οριζόμενα
σημεία των Δήμου Μύκης (Εχίνος), Δήμου Τοπείρου (Εύλαλο), Δήμου Αβδήρων (Γενισέα) και
Σιδηροδρομικό Σταθμό Ξάνθης.
γ) Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά Προμηθειών και Προϊόντων Ψυγείου του Προγράμματος με
φορτηγά με ψυκτικούς θαλάμους ή ρυμουλκούμενα ψυγεία πιστοποιημένα για μεταφορά τροφίμων στα
σημεία Σταυρούπολη Ξάνθης (ψυγεία Κοινωνικού Παντοπωλείου) και
δ) Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των ανά διανομή υπολοίπων Προμηθειών και Προϊόντων Ψυγείου
του Προγράμματος με φορτηγά με ψυκτικούς θαλάμους ή ρυμουλκούμενα ψυγεία πιστοποιημένα για
μεταφορά τροφίμων σε σημεία που θα υποδεικνύονται από τον Δήμο Ξάνθης κατά περίπτωση.
ε) Τοποθέτηση ψυκτικού θαλάμου χωρητικότητας κατ’ ελάχιστο δεκαεπτά (17) ευρωπαλετών σε
σταθερή (ημιμόνιμη) τοποθέτηση στο χώρο της Κεντρικής Αποθήκης του Προγράμματος
ΤΕΒΑ(Διεύθυνση: Σάρδεων & Πανόρμου) στην πόλη της Ξάνθης και την φορτοεκφόρτωση,
μετακίνηση και μεταφορά των σε αυτόν διατηρούμενων προϊόντων για χρονικό διάστημα έως και επτά
ημερών ανά διανομή.
Σημειώνεται πως οι ημέρες χρήσης των φορτηγών/ ψυγείων και εξοπλισμού με τους κατάλληλους
οδηγούς / χειριστές / προσωπικό θα προσδιορίζονται από τους υπεύθυνους του προγράμματος σε
συνεργασία με τον ορισμένο αποθηκάριο της Κεντρικής Αποθήκης του Προγράμματος.
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Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Επικεφαλής Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης για τον Νομό
Ξάνθης, τον Δήμο Ξάνθης, ο οποίος έχει την ευθύνη συντονισμού και διαχείρισης της πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ»
Ο προϋπολογισμός των συγκεκριμένων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
(Σύνολο Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης με Φ.Π.Α. 24%: 74.400,00 €) και τονίζεται ότι δεν υπάρχει
υποχρέωση εξάντλησης των προβλεπόμενων πιστώσεων δαπανών έτους 2018.
Την εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης έτους 2018 με Κ.Α 02.15.6474.02
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και
παροχή συνοδευτικών μέτρων.
Η διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται σε 10 μήνες (Μάρτιος 2018 - Δεκέμβριος 2018). Οι υπηρεσίες θα
εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ξάνθη, 27.02.2018
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης
προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την
διανομή του Ε.Π. « Επισιτιστική και Βασική
Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ»
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο
Η παρούσα συγγραφή των υποχρεώσεων αφορά στην παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς,
φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του
Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
– ΤΕΒΑ».
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Το έργο περιλαμβάνει συγκεκριμένα την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:
1) Παροχή Ψυκτικού Θαλάμου με αυτόνομο ψυκτικό μηχάνημα με δυνατότητα λειτουργίας με

ηλεκτρικό ρεύμα (τριφασικό) χαμηλής ηχορύπανσης καθώς και δυνατότητας λειτουργίας με
πετρελαιοκινητήρα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με σύστημα αυτόματης μεταγωγής από
τον ένα τρόπο λειτουργίας στον άλλο, με σκοπό τη φύλαξη προϊόντων ψυγείου και ξηρού
φορτίου σε σταθερό σημείο φυλασσόμενο από τον Δήμο Ξάνθης με διάθεση ηλεκτρικού
ρεύματος από τον οικείο Δήμο. Η διάρκεια λειτουργίας του άνω θαλάμου ορίζεται σε τριάντα
έξι (36) ημέρες [Έξι (6) Διανομές Χ Έξι (6) Ημέρες] για το χρονικό διάστημα των δέκα (10)
μηνών (Μάρτιος 2018 - Δεκέμβριος 2018).
2) Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προϊόντων ψυγείου, με τέσσερις (4) ψυκτικούς θαλάμους κατά
περίπτωση αυτοκινούμενους ή / και ρυμουλκούμενους, με δυνατότητα μεταφοράς κατ’
ελάχιστο δέκα (10) τόνων ή χωρητικότητας κατ’ ελάχιστο δεκαεπτά (17) ευροπαλετών,
εξοπλισμένων με υδραυλικές πόρτες, στα καθορισμένα σημεία διανομής της κοινωνικής
σύμπραξης για τις ανάγκες της διανομής του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ. Οι ημέρες χρήσης
των φορτηγών ψυγείων έχουν προσδιοριστεί για το χρονικό διάστημα των δέκα (10) μηνών ως
εξής:
α) ένας (1) ψυκτικός θάλαμος (αυτοκινούμενος ή ρυμουλκούμενος) για τρία (3) δρομολόγια
μετ’ επιστροφής ανά διανομή προς το σημείο διανομής του Προγράμματος στα Άβδηρα Ξάνθης,
ήτοι συνολικά δεκαοκτώ (18) διαδρομές με επιστροφή κατά τη διάρκεια του προγράμματος
β) ένας (1) ψυκτικός θάλαμος (αυτοκινούμενος ή ρυμουλκούμενος) για τρία (3) δρομολόγια
μετ’ επιστροφής ανά διανομή προς το σημείο διανομής του Προγράμματος στον Τόπειρο
Ξάνθης, ήτοι συνολικά δεκαοκτώ (18) διαδρομές με επιστροφή κατά τη διάρκεια του
προγράμματος
γ) ένας (1) ψυκτικός θάλαμος (αυτοκινούμενος ή ρυμουλκούμενος) για τρία (3) δρομολόγια
μετ’ επιστροφής ανά διανομή προς το σημείο διανομής του Προγράμματος στην περιοχή
Σιδηροδρομικού Σταθμού Ξάνθης (Ο.Σ.Ε.), ήτοι συνολικά δεκαοκτώ (18) διαδρομές με
επιστροφή κατά τη διάρκεια του προγράμματος
δ) ένας (1) ψυκτικός θάλαμος (αυτοκινούμενος ή ρυμουλκούμενος) για ένα (1) δρομολόγιο μετ’
επιστροφής ανά διανομή προς το σημείο διανομής του Προγράμματος στην Μύκη Ξάνθης και
εν συνεχεία στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ξάνθης (Σταυρούπολη) ήτοι συνολικά έξι (6)
διαδρομές με επιστροφή κατά τη διάρκεια του προγράμματος και επιπρόσθετα την μεταφορά
των ανά διανομή υπολοίπων σε σημεία, εντός της πόλης της Ξάνθης, που θα υποδεικνύονται
από τον Δήμο Ξάνθης κατά περίπτωση μετά το πέρας της εκάστοτε διανομής.
ε) Εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης (περονοφόρο ανυψωτικό όχημα «κλαρκ» / παλετοφόρα) για
τρεις (3) ημέρες ανά διανομή ήτοι δεκαοκτώ (18) ημέρες κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Στ) φορτηγά για τη μεταφορά μη ευπαθών προϊόντων (είδη υγιεινής, συσκευασμένα είδη
διατροφής) συνολικού βάρους 300.000 κιλών, για όλα τα σημεία διανομής
Τα προσφερόμενα οχήματα θα έχουν πιστοποιητικά νομιμότητας και καταλληλότητας
μεταφοράς προϊόντων ψυγείου και στην δαπάνη θα περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα έξοδα
ώστε να λειτουργούν σε άριστη κατάσταση (καύσιμα, λιπαντικά, ασφαλιστικά έξοδα κλπ).
ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεις σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 3ο - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, στην τεχνική τους προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, στο οποίο θα δηλώνουν ότι:
1. Στους ψυκτικούς θαλάμους θα εφαρμόζονται οι απαραίτητες εργασίες για τον καθαρισμό και
την απολύμανσης τους
2. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς συσκευασμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης
από την Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.
3. Τα οχήματα/μηχανήματα κ.λ.π, μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των
ανατιθεμένων εργασιών θα πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, θα είναι
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κατάλληλα για την μεταφορά προϊόντων ψυγείου και θα διαθέτουν τα προβλεπόμενα μέτρα
προστασίας και ασφάλειας
ΑΡΘΡΟ 5ο - Τεχνικές Προδιαγραφές
1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση του Δήμου να
προβεί στην εκτέλεση των ανατιθεμένων εργασιών.
Μετά την αναιτιολόγητη παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών καθυστέρησης από την ημέρα
ειδοποίησης ο Δήμος είναι ελεύθερος να απευθύνεται σε εργολάβο δικής του επιλογής και θα κάνει
τούτο σε βάρος και διά λογαριασμό του αναδόχου, παράλληλα δε, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
ποινικές ρήτρες.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε δέκα (10) μήνες (Μάρτιος 2018 - Δεκέμβριος 2018).
Ο χρόνος και οι ποσότητες για την υλοποίηση των εργασιών ορίζεται ως εξής:
1)
Παροχή Ψυκτικού Θαλάμου με αυτόνομο ψυκτικό μηχάνημα σε σταθερό σημείο
φυλασσόμενο από τον Δήμο Ξάνθης. Η διάρκεια λειτουργίας του άνω θαλάμου ορίζεται σε τριάντα έξι
(36) ημέρες για δέκα (10) μήνες (Μάρτιος 2018 - Δεκέμβριος 2018)/
2)
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προϊόντων ψυγείου, με τέσσερα (4) φορτηγά – ψυγεία
(ψυκτικούς θαλάμους) αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα κατά περίπτωση χωρητικότητας κατ’
ελάχιστο 17 ευροπαλετών ή 10.000kg για το χρονικό διάστημα των δέκα (10) μηνών) ως εξής:
α) ένας (1) ψυκτικός θάλαμος (αυτοκινούμενος ή ρυμουλκούμενος) για τρία (3) δρομολόγια μετ’
επιστροφής ανά διανομή προς το σημείο διανομής του Προγράμματος στον Τόπειρο Ξάνθης, ήτοι
συνολικά δεκαοκτώ (18) διαδρομές με επιστροφή κατά τη διάρκεια του προγράμματος
β) ένας (1) ψυκτικός θάλαμος (αυτοκινούμενος ή ρυμουλκούμενος) για τρία (3) δρομολόγια μετ’
επιστροφής ανά διανομή προς το σημείο διανομής του Προγράμματος στην περιοχή Σιδηροδρομικού
Σταθμού Ξάνθης (Ο.Σ.Ε.), ήτοι συνολικά δεκαοκτώ (18) γιαδρομές με επιστροφή κατά τη διάρκεια του
προγράμματος
δ) ένας (1) ψυκτικός θάλαμος (αυτοκινούμενος ή ρυμουλκούμενος) για ένα (1) δρομολόγιο μετ’
επιστροφής ανά διανομή προς το σημείο διανομής του Προγράμματος στην Μύκης Ξάνθης και εν
συνεχεία στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ξάνθης (Σταυρούπολη) ήτοι συνολικά έξι (6) διαδρομές με
επιστροφή κατά τη διάρκεια του προγράμματος και επιπρόσθετα την μεταφορά των ανά διανομή
υπολοίπων σε σημεία, εντός της πόλης της Ξάνθης, που θα υποδεικνύονται από τον Δήμο Ξάνθης κατά
περίπτωση μετά το πέρας της εκάστοτε διανομής.
3) Παροχή υπηρεσιών και εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης (περονοφόρο ανυψωτικό όχημα «κλαρκ» /
παλετοφόρα) για τρεις (3) ημέρες ανά διανομή ήτοι δεκαοκτώ (18) ημέρες κατά τη διάρκεια του
προγράμματος
4) Φορτηγά για τη μεταφορά μη ευπαθών προϊόντων στα σημεία διανομής.
3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των
εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, αγαθών κ.λ.π.
Ακόμα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα και λοιπά
μέσα τα οποία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα προβλεπόμενα από την
κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα
προστασίας και ασφάλειας.
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφ' όσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα
ασφαλείας, ή ότι τα οχήματα που δεν διαθέτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες άδειες (ΣΧ. Το με
αριθμό πρωτ. Δ13ε/0/9865/16-10-96 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ) να διακόπτει αμέσως τις
εργασίες και να καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί σχετικά.

αναφέρονται ως απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.
παροχής της υπηρεσίας και για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρούνται.
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Στις τιμές νοείται ότι συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των αγαθών στα
σημεία διανομών και η ενοικίαση του ψυκτικού θαλάμου αποθήκευσης σύμφωνα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας και το πρόγραμμα των διανομών όπως θα οριστεί από το Ξάνθης.
Στη συνολική τιμή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαμβανόμενες όλες γενικώς οι
κρατήσεις και δαπάνες για την εκτέλεση και παράδοση των εργασιών στο Δήμο.
Οι ποσότητες των υπηρεσιών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της παρούσης,
ενδέχεται να μην καλυφθούν πλήρως και δεν υπάρχει υποχρέωση εξάντλησης των πιστώσεων που
προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό δαπανών. Σε περίπτωση μη πλήρης κάλυψης τις ποσότητας
των υπηρεσιών η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ανάλογα με τις πραγματοποιθείσες υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 8ο – Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης θα επιλυθούν σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ξάνθη, 17 / 02 / 2018

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων
ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του
Ε.Π. « Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους –
ΤΕΒΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4ο - Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός Μελέτης
β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
γ. Τεχνική Περιγραφή
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Παροχή Ψυκτικού
Θαλάμου

ΗΜΕΡΕΣ

36

150,00€

5.400,00 €

Παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς προϊόντων
ψυγείου, με φορτηγό –
ψυγείο στο Σημείο
Διανομής Αβδήρων

ΗΜΕΡΕΣ

18

800,00 €

14.400,00 €

ΗΜΕΡΕΣ

18

600,00 €

10.800,00 €

Παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς προϊόντων
ψυγείου, με φορτηγό –
ψυγείο στο Σημείο
Διανομής Τοπείρου

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΝΑ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΦΠΑ
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Παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς προϊόντων
ψυγείου, με φορτηγό –
ψυγείο στο Σημείο
Διανομής Ο.Σ.Ε.
Παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς προϊόντων
ψυγείου, με φορτηγό –
ψυγείο στα Σημεία
Διανομής Δήμου
Μύκης, Κοινωνικού
Παντοπωλείου Ξάνθης
(Σταυρούπολη) και
μεταφοράς υπολοιπών
διανομών
Παροχή Εξοπλισμού
και Υπηρεσιών
Φορτοεκφόρτωσης
(Περονοφόρο /
Παλετοφόρα)
Φορτηγά για τη
μεταφορά μη ευπαθών
προϊόντων

ΗΜΕΡΕΣ

18

600,00 €

10.800,00 €

ΗΜΕΡΕΣ

6

1.000,00 €

6.000,00 €

ΗΜΕΡΕΣ

18

300,00 €

5.400,00 €

ΗΜΕΡΕΣ

12

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

7200,00 €

60.000,00 €

ΦΠΑ 24%

14.400,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

600,00 €

74.400,00 €

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ξάνθη, 16 / 02 / 2018

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων
ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του
Ε.Π. « Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους –
ΤΕΒΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΩΓΔΓΩΚ8-ΔΕ2

Παροχή Ψυκτικού Θαλάμου

ΗΜΕΡΕΣ

36

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
προϊόντων ψυγείου, με φορτηγό –
ψυγείο στο Σημείο Διανομής Αβδήρων

ΗΜΕΡΕΣ

18

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
προϊόντων ψυγείου, με φορτηγό –
ψυγείο στο Σημείο Διανομής Τοπείρου

ΗΜΕΡΕΣ

18

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
προϊόντων ψυγείου, με φορτηγό –
ψυγείο στο Σημείο Διανομής Ο.Σ.Ε.

ΗΜΕΡΕΣ

18

ΗΜΕΡΕΣ

6

ΗΜΕΡΕΣ

18

ΗΜΕΡΕΣ

12

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
προϊόντων ψυγείου, με φορτηγό –
ψυγείο στα Σημεία Διανομής Δήμου
Μύκης, Κοινωνικού Παντοπωλείου
Ξάνθης (Σταυρούπολη) και μεταφοράς
υπολοίπων διανομών
Παροχή Εξοπλισμού και Υπηρεσιών
Φορτοεκφόρτωσης (Περονοφόρο /
Παλετοφόρα)
Φορτηγά για τη μεταφορά μη ευπαθών
προϊόντων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

------------------------------------(ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ

