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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                              

«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-                                              

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
  

Φορέας: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Τίτλος: ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2018», 
«ΘΑΛΑΣΣΑ 2018» ΚΑΙ «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 2018» και ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2018» 

Αριθ. μελέτης Οικονομικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου 
Θέρμης: 1/2018 

Προϋπολογισμός: 50.937,00€ με ΦΠΑ  

Αρ. πρωτ.: 996/21-03-2018 

 
 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 116 και 117. 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

 Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 

 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις». 

 Την με αριθμό 37/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης του αιτήματος και 

καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, επισκέψεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2018», 

«ΘΑΛΑΣΣΑ 2018» ΚΑΙ «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 2018» και ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, 

επισκέψεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2018» 

 Την με αριθμό 46/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία διατέθηκε η πίστωση και 

 Την με αριθμό 47/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι 

όροι του διαγωνισμού. 

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, ανά ομάδα υπηρεσίας του 

προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016 και καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας 

της εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
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ΆΡΘΡΟ 1 - Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο του Ν.Π.Δ.Δ. Θέρμης, που βρίσκεται επί της οδού Πλατείας Δημαρχείου, 

Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500, τηλ.23923-30220,221 στις 03/04/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. (ώρα 

έναρξης παραλαβής προσφορών) και μέχρι 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 είτε (α) με κατάθεσή τους στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, 

όπως ορίζονται ανωτέρω. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν 

φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θα απορριφθούν. 

Για προσφορές που παραλαμβάνονται εγκαίρως από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου δεν απαιτείται η φυσική 

παρουσία εκπροσώπου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΆΡΘΡΟ 2 - Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της εκτέλεσης της υπηρεσίας κατά σειρά 

ισχύος είναι:  

1. Η παρούσα Διακήρυξη  

2. Η Τεχνική Έκθεση 

3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Το Φύλλο Τεχνικής Προσφοράς 

5. Ο Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 

6. Το Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς 

7. Το τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων   

 

ΆΡΘΡΟ 3 - Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση - Αντικείμενο του διαγωνισμού  

Το ποσό του προϋπολογισμού 50.937,00€ με Φ.Π.Α., θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ 

Δήμου Θέρμης και θα βαρύνει τις πιστώσεις με τους KA 15.6413.001, KA 15.6413.002 και ΚΑ 60.6413.003 του 

προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018. 

Κατανομή ποσού ανά ΚΑ για το έτος 2018: 

Κ.Α. 15.6413.001 ποσό 34.317,00 ευρώ με ΦΠΑ 

Κ.Α. 15.6413.002 ποσό 16.120,00 ευρώ με ΦΠΑ 

Κ.Α. 60.6413.003 ποσό 500,00 ευρώ με ΦΠΑ 

Η δαπάνη αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και μέχρι τέλος του οικ. 

Έτους 2018.  

Οι ζητούμενες εργασίες είναι οι ακόλουθες: 

 

Α. Για το 15ήμερο πρόγραμμα «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 2018»,  

 το μήνα Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο και συγκεκριμένα από 01/09/2018 έως 15/10/2018 από το σημείο 
αναχώρησης σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα στα Ιαματικά Λουτρά Αιδηψού και επιστροφή, συνολικά 
τεσσάρων ομάδων. Τα λεωφορεία θα έχουν την υποχρέωση να  μεταφέρουν τα μέλη του ΚΑΠΗ της 1ης 
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ομάδας στον προορισμό τους και θα επιστρέφουν αυθημερόν. Την ημέρα που θα μεταφέρουν στον 
προορισμό της την 2η ομάδα θα επιστρέφουν την 1η ομάδα κ.ο.κ: 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΔΡΟΜΟΛ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΘΕΡΜΗ - Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ-
ΤΡΙΑΔΙ-ΣΧΟΛΑΡΙ-ΚΑΡΔΙΑ-
ΤΡΙΛΟΦΟΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ-Ν. ΡΥΣΙΟ 
 

Μίσθωση λεωφορείων για την εκτέλεση των 
δρομολογίων  του προγράμματος «ΙΑΜΑΤΙΚΑ 
ΛΟΥΤΡΑ 2018» από το μήνα Σεπτέμβριο έως 
Οκτώβριο, προς τα Λουτρά Αιδηψού και 
επιστροφή, συνολικά τεσσάρων ομάδων. 

5 Δρομολόγια  
(1 λεωφ./μέρα x 

5 φορές),  
50 θέσεων 

Από 01/09/2018 
έως 15/10/2018 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Το κόστος των διοδίων συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των 

λεωφορείων θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Τα λεωφορεία θα επιστρέφουν αυθημερόν. 

 το μήνα Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα από 01/09/2018 έως 14/09/2018 από το σημείο αναχώρησης στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Βασιλικών στα Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά και επιστροφή αυθημερόν: 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΔΡΟΜΟΛ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ 
 

Μίσθωση λεωφορείων για την εκτέλεση των 
δρομολογίων  του προγράμματος «ΙΑΜΑΤΙΚΑ 
ΛΟΥΤΡΑ 2018» το μήνα Σεπτέμβριο, προς τα Λουτρά 
Λαγκαδά και επιστροφή.  

10 Δρομολόγια  
(1 λεωφ./μέρα x 

10 ημέρες), 
50 θέσεων 

Από 01/09/2018 
έως 14/09/2018 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΑ (1) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ 10 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ. 

 

Β. Μετακινήσεις για το πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ 2018» το μήνα Ιούλιο από 9/07/2018 έως 27/07/2018, από 
καθορισμένα σημεία αναχώρησης σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα προς παραλίες που περιλαμβάνονται μεταξύ 
Ποταμού Επανομής έως Ν. Πλάγια Χαλκιδικής και επιστροφή, ανάλογα με την απόφαση του Προέδρου του 
εκάστοτε ΚΑΠΗ, με βασική προϋπόθεση να υπάρχει ναυαγοσώστης στις παραλίες που θα επιλεγούν: 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜ. 
ΛΕΩΦ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΣΧΟΛΑΡΙ 
Ν. Πλάγια ή Φλογητά      
Ν. Χαλκιδικής  

1  
50 θέσεων 

Από 09/07/2018                
έως 27/07/2018 

ΘΕΡΜΗ 
Ν. Πλάγια ή Φλογητά       
Ν. Χαλκιδικής  

3  
50 θέσεων 

Από 09/07/2018                
έως 27/07/2018 

Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ - ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 
Ν. Πλάγια ή Φλογητά   
Ν. Χαλκιδικής  

1  
50 θέσεων 

Από 09/07/2018                
έως 27/07/2018 

Ν. ΡΥΣΙΟ - ΚΑΡΔΙΑ 
Ν. Πλάγια ή Φλογητά   
Ν. Χαλκιδικής  

1  
50 θέσεων 

Από 09/07/2018                
έως 27/07/2018 

ΤΡΙΑΔΙ 
Ν. Πλάγια ή Φλογητά     
Ν. Χαλκιδικής  

1   
50 θέσεων 

Από 09/07/2018                
έως 27/07/2018 

ΘΕΡΜΗ-ΤΡΙΑΔΙ-ΚΑΡΔΙΑ 
Ν. Πλάγια ή Φλογητά     
Ν. Χαλκιδικής  

1   
50 θέσεων 

Από 09/07/2018                
έως 27/07/2018 

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟ-ΣΟΥΡΩΤΗ-
ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ 

Ν. Πλάγια ή Φλογητά      
Ν. Χαλκιδικής  

1  
50 θέσεων 

Από 09/07/2018                
έως 27/07/2018 

ΛΙΒΑΔΙ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ-
ΛΑΚΙΑ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ν. Πλάγια ή Φλογητά      
Ν. Χαλκιδικής  

1  
50 θέσεων 

Από 09/07/2018                
έως 27/07/2018 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ 
Βεργιά  
Ν. Χαλκιδικής 

1  
50 θέσεων 

Από 09/07/2018                
έως 27/07/2018 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ-ΠΛΑΓΙΑΡΙ Παραλία Ποταμός Επανομής 
1 

 60 θέσεων 
Από 09/07/2018                
έως 27/07/2018 

 



18PROC002838449 2018-03-21 
 

4 

 

Γ. Μετακινήσεις για το πρόγραμμα «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2018» ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ: 

1. Για το Τοπικό Παράρτημα ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου  
2. Για το Τοπικό Παράρτημα ΚΑΠΗ Τριλόφου  
3. Για το Τοπικό Παράρτημα ΚΑΠΗ Καρδίας  
4. Για το Τοπικό Παράρτημα ΚΑΠΗ Σχολαρίου  
5. Για το Τοπικό Παράρτημα ΚΑΠΗ Θέρμης  
6. Για το Τοπικό Παράρτημα ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου  
7. Για το Τοπικό Παράρτημα ΚΑΠΗ Ταγαράδων  
8. Για το Τοπικό Παράρτημα ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού  
9. Για το Τοπικό Παράρτημα ΚΑΠΗ Τριαδίου  
10. Για το Τοπικό Παράρτημα ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής  
11. Για το Τοπικό Παράρτημα ΚΑΠΗ Βασιλικών  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ- ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΕΣ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΑΓΓΙΣΤΡΟ, 

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΑΡΙΔΑΙΑ-ΕΔΕΣΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΛΙΒΑΔΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ-

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

50 Δρομολόγια 

ΣΥΝΟΛΟ 50 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 50 θέσεων, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ 1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟ ΚΑΘΕ 

ΕΝΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ.  
ΤΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΟΡΙΟ ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ 280 χιλ.     

Το κόστος των διοδίων δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
 

Δ. Μετακινήσεις για το πρόγραμμα «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2018» ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 Δρομολόγια 

ΣΥΝΟΛΟ 3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 20 θέσεων, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ 1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ 

ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ.  
ΤΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΟΡΙΟ ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ 200 χιλ.     

Το κόστος των διοδίων δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Όλες οι εκδρομές θα πραγματοποιηθούν ως 31/12/2018. 
 

Το ΝΠΔΔ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το συμβατικό ποσό της ανάθεσης. 

Η ανακήρυξη ανάδοχου γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, ανά ομάδα ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης και δεν 

προβλέπεται η κατάθεση μερικών προσφορών. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων- Δημοσιότητα 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη και τη μελέτη από  την Οικονομική Υπηρεσία του 

ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμης που βρίσκεται επί της οδού Πλατείας Δημαρχείου, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500, τηλ.23923-

30219, 220 Fax 23923-30226, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση kkpf@thermi.gov.gr και κατόπιν 

προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης. Αρμόδιοι υπάλληλοι ο κ. Ιωάννης Μπέλλας & η κ. Κανελλία 

Χαραμόγλου. 

Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο του ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμης και του 

Δήμου Θέρμης (www.socialthermi.gov.gr και www.thermi.gov.gr). 

mailto:kkpf@thermi.gov.gr
http://www.socialthermi.gov.gr/
http://www.thermi.gov.gr/
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Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα του νομού, 5 τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 - Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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. 

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

4412/2016. 

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

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

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

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

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης και 

αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν αποδέχεται. Η επιτροπή 

του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή, μπορεί αιτιολογημένα να μην αποδεχθεί την προσφορά συμμετέχοντα, 

του οποίου οι αντιρρήσεις-επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις ή παραβιάζουν κανόνες υγιούς ανταγωνισμού. 

Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη 

σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες των παρεχόμενων υπηρεσιών ως και τα συμβατικά στοιχεία 

της αντίστοιχης μελέτης 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 

αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Το ’’Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης’’ (ΤΕΥΔ), του παραρτήματος της διακήρυξης. 

β) Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. 

Το ’’Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης’’ (ΤΕΥΔ), θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή της 

συμμετέχουσας επιχείρησης ενώ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των κατά νόμο 

υπόχρεων προς υπογραφή του. 

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα 

παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

Στο ’’Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης’’ (ΤΕΥΔ) που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Γλώσσα  σύνταξης των  παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική.  
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Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά για συμμετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδονται 

από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν επίσημη μετάφραση στα 

Ελληνικά.  

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα.  

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων, όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο ή 

φορέων του Δημόσιου Τομέα, αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα. 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά πρέπει να είναι 

ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων, αλλοδαπών εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα 

και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

 

ΆΡΘΡΟ 7 - Φάκελος προσφοράς 

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές  

7.1. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του ΝΠΔΔ. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Τα περιεχόμενα του φακέλου ορίζονται ως εξής: 

7.2. Υποφάκελος με την ένδειξη ‘’Δικαιολογητικά Συμμετοχής’’ 

Στον  υποφάκελο δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 

6 της παρούσας διακήρυξης με τη σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να 

μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους. 

7.3. Υποφάκελος με την ένδειξη ‘’Τεχνική Προσφορά’’ 

Στον υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς τοποθετείται η τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα. Η τεχνική 

προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι συνταγμένη στο έντυπο τεχνικής προσφοράς της μελέτης.  

7.4. Υποφάκελος με την ένδειξη ‘’Οικονομική Προσφορά’’ 

Στον υποφάκελο οικονομικής προσφοράς τοποθετείται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα. Η οικονομική 

προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι συνταγμένη στο έντυπο οικονομικής προσφοράς της μελέτης.  

7.5. Οι υποφάκελοι δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

7.6. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

7.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

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

προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 

κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. H προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

7.8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, και 

της μελέτης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της 
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προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, ή της μελέτης προκειμένου να 

αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται 

από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από 

έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 - Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές – Πλήθος προσφορών – Ισχύς Προσφορών 

Επιτρέπεται η κατάθεση μερικών προσφορών ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης.  

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας προσφοράς εκ μέρους ενός διαγωνιζομένου, η Ε.Δ.Δ. παρουσία 

όλων των διαγωνιζομένων θα προβαίνει στην ακύρωση των υπεράριθμων προσφορών με κλήρωση. 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της 

ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του 

διαγωνισμού και θα κατατίθενται σε ευρώ επί ποινή αποκλεισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος πριν από τις 31/12/2018, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

ΆΡΘΡΟ 9 - Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι 

πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. 

Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά 

φυλλάδια της επιχείρησης. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 - Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισμού, που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα 

λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε 

διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται 

ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας  του 

διαγωνιζομένου και η γι αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς.   

3. Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών 

και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης 

προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την 

ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

4. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση, αρχίζει από τη 

επιτροπή του διαγωνισμού η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και 

γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να 

εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταμένων. 

Αναλυτικότερα γίνονται τα εξής: 

α) 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. Οι φάκελοι των οικονομικών 
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προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 

τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 

φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της 

σύμβασης ή την πρόσκληση. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 

όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που 

δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των 

εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για 

όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

5. Παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή, να μη προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

την ίδια ημέρα (άρθρο 117 ν 4412/2016), αλλά σε ημερομηνία ή ημερομηνίες και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ 

των προτέρων στους συμμετέχοντες. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανακοινώνεται μετά την δημόσια  

αποσφράγιση των φακέλων της τεχνικής προσφοράς και στη συνέχεια των οικονομικών προσφορών. 

6. Τα αποτελέσματα (πρακτικά της επιτροπής διενέργειας) επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.   

 

ΑΡΘΡΟ 11 - Ανακήρυξη μειοδότη  

1. Ανάδοχος της παρεχόμενης εργασίας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών της μελέτης. 

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.  

2. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή ή δεν δίδεται ενιαία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΆΡΘΡΟ 12 - Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σημειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα 

μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 

της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

 

ΆΡΘΡΟ 13 - Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.  
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ΆΡΘΡΟ 14 - Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:  

α) Την κατακύρωση της σύμβασης.  

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 - Ενστάσεις πριν την υπογραφή της σύμβασης 

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 ή της πρόσκλησης, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ, μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας 

του διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ, μετά από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 47/2018 Απόφαση του Διοικητικού 

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

απόρριψη της ένστασης.  

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 Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΝΠΔΔ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 47/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΝΠΔΔ, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την 

υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 - Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

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 6 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για 

τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 

4412/2016 (Α /147/8-8-2016). 

 Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  

- οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 

- οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και Ι.Κ.Ε.,  

- ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών 

(ΑΕ), 
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- ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών, 

- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που 

έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

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 ή του τύπου που 

προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, 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. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό. 

γ) Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τη νομοθεσία 

της χώρας εγκατάστασής τους και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

διαδικασία αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Τα περί εκκαθάρισης και 

αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν ισχύουν για ατομικές επιχειρήσεις. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα 

πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,  

- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι     

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  

- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) καθώς 

και εργοδότες ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής στα ασφαλιστικά 

ταμεία που από το νόμο είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν εισφορές. 

ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του 

οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

3. 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. 

4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην 

Επιτροπή διαγωνισμού. 

5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή 

κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή 

ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
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6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, 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. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ και η σχετική 

απόφαση υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 - Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Μετά από εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ προβαίνει στην 

κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π., επί αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 

εφόσον ο τελευταίος υπέβαλε επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης έπειτα από σχετική 

πρόσκληση.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 - Έγγραφη ειδική πρόσκληση  

1 Μετά την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 105 ν 4412/2016 για την επέλευση των εννόμων 

αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

Η πρόσκληση αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος  

β) Την ποσότητα 

γ) Την τιμή 

δ) Το ΝΠΔΔ για το οποίο προορίζεται η υπηρεσία. 

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των 

όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατακύρωση του διαγωνισμού.  

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην 

Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό 

ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η 
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εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ 

η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 - Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση μερική ή ολική, υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 

σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συμβατικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) για το οποίο 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος.  

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

 η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (Πρέπει να έχει τουλάχιστον τετράμηνη ισχύ). 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

κ) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 

απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν 

από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: 

Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής καλής 

εκτέλεσης ή με έγγραφη δήλωση του ΝΠΔΔ του Δήμου ότι εξέλειψε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί: 

Ότι με την υπογραφή της σύμβασης οι εργασίες θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των 

προδιαγραφών, και των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφοράς. 

H εγγυητική μπορεί να έχει και τη μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  

2. Εγγύηση προκαταβολής. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σε ανάδοχο σε κανένα στάδιο 

υλοποίησης της σύμβασης. 
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ΆΡΘΡΟ 20 - Τόπος  -  τρόπος  εκτέλεσης εργασιών – διάρκεια σύμβασης 

Ο τόπος και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην μελέτη με α/α 1/2018  

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Η  σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έως 31/12/2018. 

 

ΆΡΘΡΟ 21 - Παραλαβή εργασιών 

Η παραλαβή των ανατιθέμενων εργασιών θα γίνει από την οικεία επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 

4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 22 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα 

ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΝΠΔΔ του Δήμου. 

 

ΆΡΘΡΟ 23 - Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών της παρούσας θα γίνεται (με την εξόφληση του 100% της αξίας κάθε 

τμηματικής παραλαβής εργασίας μετά την οριστική παραλαβή αυτής. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται 

εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του κάθε φορέα ή 

ημερομηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του 

προηγουμένου εδαφίου. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την εργασία υπηρεσία.  

 

ΆΡΘΡΟ 24- Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 - Λοιπές εγγυήσεις 

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τη μελέτη 

με α/α 1/2018.  

2. Το ΝΠΔΔ διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του ανάδοχου.  

 

ΆΡΘΡΟ 26 - Άλλες πληροφορίες  

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 
 
 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 


