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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 35
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-7-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 9:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 19083/6-7-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ
της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και
vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ.
17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της
μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά
εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής
Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3 )Ταγαράς Βασίλειος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 301η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης «Επί
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PAPACHARALAMPOUS
εισηγήσεως για έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης SOTIRIA
χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση
Ημερομηνία: 2020.07.31 13:04:33

EEST και έγκριση των όρων της
σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/16, τον καθορισμό
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τον ορισμό επιτροπής διαπραγμάτευσης για
την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας «Συντήρηση προγράμματος ACE ERP
ECM-Μελέτη/Κοστολόγηση, ECM-Κατασκευή, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-Επιμετρήσεις», ύψους
3.500,00€ προ ΦΠΑ», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 6-7-2020 εισήγηση του
Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η
οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/16, τον καθορισμό και έγκριση των όρων
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τον ορισμό επιτροπής διαπραγμάτευσης
για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας «Συντήρηση προγράμματος ACE
ERP ECM-Μελέτη/Κοστολόγηση, ECM-Κατασκευή, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-Επιμετρήσεις»,
ύψους 3.500,00€ προ ΦΠΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. το άρθρο 118 του ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο η προσφυγή στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι
ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2. ότι οι δήμοι μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσες προμηθειών/υπηρεσιών με
απευθείας ανάθεση αγαθά/υπηρεσίες που η, κατ' είδος, συνολική δαπάνη για την κάλυψη
των ετήσιων αναγκών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α
[Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 166/2017].
3. ότι από την αρχή του έτους 2020 έως και σήμερα, έχει σχεδόν εξαντληθεί το όριο της
απευθείας ανάθεσης των 20.000,00 (άνευ Φ.Π.Α) για ανάθεση εργασιών συντήρησης
λογισμικών του Δήμου,
4. ότι για το έτος 2020 έχει συναφθεί η σύμβαση με αρ. 15966/12-06-2020 [ΑΔΑΜ:
20SYMV006856375/12-06-2020] με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων μηχανογραφικών
υπηρεσιών για τις ανάγκες διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών» και με CPV:
[72260000-5]-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά, ύψους 19.000,00 € [προ ΦΠΑ].
5. Ότι υπάρχει στο Δήμο μας η ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας για τη «Συντήρηση
προγράμματος ACE ERP ECM-Μελέτη/Κοστολόγηση, ECM Κατασκευή, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ,
ECM-Επιμετρήσεις» διάρκεια δύο (2) ετών, που αφορά την εύρυθμη λειτουργία του
Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα με
αρ.15418/09-06-2020 [ΑΔΑΜ: 20REQ006891699] του Τμήματος Τεχνολογιών
Πληροφορίας & Επικοινωνίας.
6. Την από 04-06-2020 βεβαίωση αποκλειστικότητας του οικονομικού φορέα «Uni Systems
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
σύμφωνα με την οποία, ως κατασκευάστρια εταιρεία/δημιουργός του λογισμικού εφαρμογών
ACE ERP eCM είναι η κυρία των αποκλειστικών πνευματικών δικαιωμάτων τους, και ως εκ
τούτου τυγχάνει προστασίας των σχετικών δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας,
παρέχει δε αποκλειστικά την συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και τις άδειες χρήσης των
εφαρμογών τους, ως η μοναδική αρμόδια. Περαιτέρω, δηλώνει ότι δεν έχει προβεί, πέραν
της μη αποκλειστικής άδειας χρήσης, σε παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος
πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τις λειτουργίες και τους
αλγόριθμους των εν λόγω προγραμμάτων και, κατά συνέπεια, στην εν γένει πρόσβαση στη
μυστική προγραμματιστική και τεχνική γνώση, που ενσωματώνεται στον πηγαίο κώδικα
αυτών, του οποίου, ως άνω, η εταιρεία είναι η κατασκευάστρια/δημιουργός.
Εισηγούμαστε
Α.
Την έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της
δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση προγράμματος ACE ERP ECM-

ΑΔΑ: 9ΗΩ6ΩΛ7-7ΚΓ

Μελέτη/Κοστολόγηση, ECM-Κατασκευή, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-Επιμετρήσεις» σύμφωνα με παρ. 2
του άρθρου 32, σύμφωνα με την οποία: «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από
τους κατωτέρω λόγους: […] γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας».
B.
Tον καθορισμό και έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον
οικονομικό φορέα «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Uni Systems Μ.A.E.»
Γ.
 Τον ορισμό επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας
«Συντήρηση προγράμματος ACE ERP ECM-Μελέτη/Κοστολόγηση, ECM-Κατασκευή, ECMΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-Επιμετρήσεις» ως εξής:
Τακτικά Μέλη
1.Ευδοκία Παντελέων, Πληροφορικής ΠΕ,
2.Έλενη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5,
3.Άννα Γιαβάση, Δομικών Έργων ΔΕ.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1.Παπαδάς Σπύρος, Πληροφορική ΠΕ
2.Παναγοπούλου Φωτεινή, Διοικητικός ΔΕ
3.Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Ευδοκία Παντελέων και Αντιπρόεδρος το
τακτικό μέλος Ελένη Σαββανού.
 Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί της διαδικασίας σύναψης της
δημόσιας σύμβασης για την «Συντήρηση προγράμματος ACE ERP ECM-Μελέτη/Κοστολόγηση,
ECM-Κατασκευή, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-Επιμετρήσεις» (γνωμοδοτική) ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός κλάδου ΠΕ5,
2. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ3.
3. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ7.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1.Βασιλική Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
2. Νικόλαος Κουίνης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
3. Ευθύμιος Πέππας Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Έλλη Καμτσιώρα και Αντιπρόεδρος το τακτικό
μέλος Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων θα πρέπει να κοινοποιηθεί
στα μέλη αυτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016.
Συνημμένα:
1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ.879/30-06-2020 [ΑΔΑ: Ω8ΓΜΩΛ7-ΙΜΩ]
2. Σχέδιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
3. Βεβαίωση αποκλειστικότητας του οικονομικού φορέα «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
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Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 4-6-2020 Βεβαίωση αποκλειστικότητας του
οικονομικού φορέα «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15417/09-06-2020 τεχνική έκθεση με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ACE ERP ECM-ΜΕΛΕΤΗ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ, ECM-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της οποίας ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔ
Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ.

ΔΑΠΑΝΗ

1.

Συνδρομή τιμαριθμικών για 2 έτη με πλήρη συντήρηση του
προγράμματος ACE ERP eCM-Μελέτη/Κοστολόγηση (3 έως 5 χρήστες)
(τιμαριθμικές και νέες εκδόσεις)

ΤΕΜ.

1

1.320 €

1.320,00 €

Συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης τριμήνων για 2 έτη με πλήρη
συντήρηση του προγράμματος ACE ERP eCM-Κατασκευή (3 έως 5
χρήστες) (συντελεστές και νέες εκδόσεις)

ΤΕΜ.

1

1.180,00 €

1.180,00 €

3.

Πλήρης υποστήριξη-συντήρηση ACE ERP eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ (3 έως 5
χρήστες) για 2 έτη (νέες εκδόσεις)

ΤΕΜ.

1

500,00 €

500,00 €

4.

Πλήρης υποστήριξη-συντήρηση ACE ERP eCM-Επιμετρήσεις (3 έως 5
χρήστες) για 2 έτη (νέες εκδόσεις)

ΤΕΜ.

1

500,00 €

500,00 €

2.

ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.500,00 €
840,00 €
4.340,00 €

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και συμμετοχής προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«Uni Systems Μ.Α.Ε.» για την ανάθεση της εν θέματι δημόσιας σύμβασης.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της
υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ACE ERP ECM-ΜΕΛΕΤΗ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ, ECMΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ προϋπολογισμού μελέτης 3.500,00€ προ
Φ.Π.Α. και 4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση, β)τον
καθορισμό και έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής προς
τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Uni Systems Μ.Α.Ε.»
για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της εν θέματι υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.
15417/09-06-2020

τεχνική

έκθεση

γ)τη

συγκρότηση

τριμελούς

επιτροπής

αξιολόγησης

διαπραγμάτευσης για τη σύναψη της ως άνω σύμβασης, που θα εισηγείται στην Οικονομική
Επιτροπή για κάθε θέμα, πλην ενστάσεων, που θα ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης, και
για το λόγο αυτό προτείνει ως τακτικά μέλη τους κ.κ. Ευδοκία Παντελέων, ως Πρόεδρο, Ελένη
Σαββανού, ως Αντιπρόεδρο, και Άννα Γιαβάση κι ως αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ. Παπαδά
Σπυρίδωνα, Παναγοπούλου Φωτεινή και Ζαφειρόπουλο Χρήστο, δ)τη συγκρότηση τριμελούς
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επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί της διαδικασίας για τη σύναψη της ως άνω σύμβασης, που θα
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για θέματα ενστάσεων που θα ανακύπτουν κατά την διαδικασία
σύναψης της σύμβασης, και για το λόγο αυτό προτείνει ως τακτικά μέλη τους κ.κ. Έλλη Καμτσιώρα,
ως Πρόεδρο, Αναστασία Θεοδοσίου και Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, ως Αντιπρόεδρο, κι ως
αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ. Βασιλική Φίλη, Νικόλαο Κουίνη και Ευθύμιο Πέππα.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ως άνω
αναφερόμενη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, την σχετική τεχνική έκθεση-μελέτη και το
σχετικό σχέδιο πρόσκλησης, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως
ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ΄ αριθμ. πρωτ.
15417/09-06-2020

τεχνικής

έκθεσης-μελέτης

και

ορίζει

την

με

διαπραγμάτευση

χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση διαδικασία για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ACE

ERP

ECM-ΜΕΛΕΤΗ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ,

ECM-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECM-ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ» προϋπολογισμού μελέτης 4.340,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32, σύμφωνα με την οποία
«Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω
περιπτώσεις: […] β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από
έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: […] γγ)
προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας», διότι η εν λόγω υπηρεσία συνίσταται στην συντήρηση λογισμικού από την
κατασκευάστρια εταιρεία/δημιουργό του λογισμικού εφαρμογών ACE ERP eCM, που είναι η κυρία
των αποκλειστικών πνευματικών δικαιωμάτων τους, και ως εκ τούτου τυγχάνει προστασίας των
σχετικών δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας, παρέχει δε αποκλειστικά την συντήρηση,
τεχνική υποστήριξη και τις άδειες χρήσης των εφαρμογών τους, ως η μοναδική αρμόδια, ενώ,
περαιτέρω, σύμφωνα με δήλωσή της, δεν έχει προβεί, πέραν της μη αποκλειστικής άδειας χρήσης,
σε παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες σχετικά με
τη δομή, τις λειτουργίες και τους αλγόριθμους των εν λόγω προγραμμάτων και, κατά συνέπεια,
στην εν γένει πρόσβαση στη μυστική προγραμματιστική και τεχνική γνώση, που ενσωματώνεται
στον πηγαίο κώδικα αυτών, του οποίου, ως άνω, η εταιρεία είναι η κατασκευάστρια/δημιουργός,
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Β.- Καθορίζει και εγκρίνει τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής
προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Uni Systems Μ.Α.Ε.»
για την ανάθεση της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, ως εξής:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Δήμος Κορινθίων
Ταχυδρομική διεύθυνση
Κολιάτσου 32
Πόλη
Κόρινθος
Ταχυδρομικός Κωδικός
20131
Τηλέφωνο
2741361053
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
evi.panteleon@korinthos.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες
Ευδοκία Παντελέων
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.korinthos.gr
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www. korinthos.gr
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. το άρθρο 118 του ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο η προσφυγή στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι
ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2. ότι οι δήμοι μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσες προμηθειών/υπηρεσιών με
απευθείας ανάθεση αγαθά/υπηρεσίες που η, κατ' είδος, συνολική δαπάνη για την κάλυψη
των ετήσιων αναγκών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α
[Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 166/2017].
3. ότι από την αρχή του έτους 2020 έως και σήμερα, έχει σχεδόν εξαντληθεί το όριο της
απευθείας ανάθεσης των 20.000,00 (άνευ Φ.Π.Α) για ανάθεση εργασιών συντήρησης
λογισμικών του Δήμου,
4. ότι για το έτος 2020 έχει συναφθεί η σύμβαση με αρ. 15615/10-06-2020 [ΑΔΑΜ:
20AWRD006840627/10-06-2020] με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων μηχανογραφικών
υπηρεσιών για τις ανάγκες διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών» και με CPV:
[72260000-5]-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά, ύψους 19.000,00 € [προ ΦΠΑ].
5. Ότι υπάρχει στο Δήμο μας η ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας για τη «Συντήρηση
προγράμματος ACE ERP ECM-Μελέτη/Κοστολόγηση, ECM Κατασκευή, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ,
ECM-Επιμετρήσεις» διάρκεια δύο (2) ετών, που αφορά την εύρυθμη λειτουργία του
Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα με
αρ.15418/09-06-2020 [ΑΔΑΜ: 20REQ006891699] του Τμήματος Τεχνολογιών
Πληροφορίας & Επικοινωνίας.
6. Την από 04-06-2020 βεβαίωση αποκλειστικότητας του οικονομικού φορέα «Uni Systems
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
σύμφωνα με την οποία, ως κατασκευάστρια εταιρεία/δημιουργός του λογισμικού
εφαρμογών ACE ERP eCM είναι η κυρία των αποκλειστικών πνευματικών δικαιωμάτων
τους, και ως εκ τούτου τυγχάνει προστασίας των σχετικών δικαιωμάτων της διανοητικής
ιδιοκτησίας, παρέχει δε αποκλειστικά την συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και τις άδειες
χρήσης των εφαρμογών τους, ως η μοναδική αρμόδια. Περαιτέρω, δηλώνει ότι δεν έχει
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προβεί, πέραν της μη αποκλειστικής άδειας χρήσης, σε παραχώρηση προς τρίτους του
δικαιώματος πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τις λειτουργίες και
τους αλγόριθμους των εν λόγω προγραμμάτων και, κατά συνέπεια, στην εν γένει
πρόσβαση στη μυστική προγραμματιστική και τεχνική γνώση, που ενσωματώνεται στον
πηγαίο κώδικα αυτών, του οποίου, ως άνω, η εταιρεία είναι η κατασκευάστρια/δημιουργός.
H παρούσα διαδικασία για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης θα διεξαχθεί σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 32, σύμφωνα με την οποία: «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι
υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για
οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: […] γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας».
Χρηματοδότηση της σύμβασης.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων κατά 4.340,00 €. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. : 30/6266 του προϋπολογισμού του 2020.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:
 την συνδρομή τιμαριθμικών από την υπογραφή της σύμβασης και για δυο (2) έτη με πλήρη
συντήρηση του προγράμματος ACE ERP eCM-Μελέτη/Κοστολόγηση,
 την συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης τριμήνων από την υπογραφή της σύμβασης και
για δυο (2)
 έτη με πλήρη συντήρηση του προγράμματος ACE ERP eCM-Κατασκευή (3 έως 5 χρήστες)
(συντελεστές και νέες εκδόσεις),
 την πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος ACE ERP eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ (3 έως 5
χρήστες) από την υπογραφή της σύμβασης και για δυο (2) έτη (νέες εκδόσεις) και
 την πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος ACE ERP eCM-Επιμετρήσεις (3 έως
5 χρήστες) από την υπογραφή της σύμβασης και για δυο (2) έτη (νέες εκδόσεις).
προϋπολογισμού δαπάνης 4.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)
Η υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 72267000-4 «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού»
Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των τμημάτων της Τεχνικής Έκθεσης με αρ. 15417/09-062020 [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι]
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 3.500,00).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι θα είναι δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανάρτησής της στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει μόνο βάσει της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
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στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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”,
του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
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 με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α)
και συγκεκριμένα του άρθρου 107Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016
του ν.4605/2019 (ΦΕΚ ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α)
Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016

και συγκεκριμένα του άρθρου 43-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
την Τεχνική Έκθεση με αρ. 15417/09-06-2020 του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας &
Επικοινωνίας .
Την με αρ. 879/18149/30-06-2020 ΑΑΥ [ΑΔΑ: Ω8ΓΜΩΛ7-ΙΜΩ]
την με αριθμό 35/301/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης της συγκεκριμένης υπηρεσίας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412 περί καθορισμού και έγκρισης
των όρων της πρόσκλησης.
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κορινθίων, στο
Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών (1ος
όροφος), οδός Κολιάτσου 32 & Ερμού στην Κόρινθο, την ………….………, ώρα ……….…..,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).
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Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι: ..../....../........και ώρα ..........(η
ακριβής ημερομηνία θα οριστεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).
Μετά τη παραλαβή της προσφοράς θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς από τον οικονομικό
φορέα πριν την καταληκτική ημερομηνία, η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί
αμέσως μετά την πρωτοκόλληση της προσφοράς.
1.6 Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι:
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 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
β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
η παρούσα Πρόσκληση (ΑΔΑΜ …………………….……………....) με τα Παραρτήματα της
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
2.
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] (Παράρτημα ΙΙ)
3.
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Ο οικονομικός φορέας λαμβάνει γνώση του πλήρους τεύχους της Πρόσκλησης σε ηλεκτρονική
μορφή, στον δικτυακό τόπο www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, η οποία του αποστέλλεται
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ίδια μέρα με την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης στο
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
προσφορών
ηλεκτρονικά
στο
e-mail:
evi.panteleon@korinthos.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την αποστολή της πρόσκλησης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, για την
κατάρτιση της προσφοράς στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλης προσφοράς, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Δεν απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχει ο οικονομικός
φορέας εφόσον είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, σε περίπτωση ενώσεως οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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.
2.2.2

Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν
απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής.
2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή 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.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
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γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.2.3.5.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 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, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
[Κριτήρια Επιλογής]
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υπάρχει σχετική απαίτηση.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υπάρχει απαίτηση για απόδειξη οικονομικής
και χρηματοοικονομικής επάρκειας από τους οικονομικούς φορείς.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υπάρχει απαίτηση για απόδειξη τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας από τους οικονομικούς φορείς .
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υπάρχει απαίτηση για Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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2.2.8

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων -

2.2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ 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). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά
πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι
δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο
των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,


οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 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 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή
η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου
το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2.-.
Β.3.Β.4. -.
Β.5. Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
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οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Β.8. Β.9. 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφοράς
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφοράς
Η προσφορά υποβάλλεται βάση των απαιτήσεων της αριθμ. 15417/09-06-2020 τεχνικής έκθεσης
του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης, για το σύνολο των τμημάτων του προϋπολογισμού της τεχνικής έκθεσης. μελέτης.
Δεν επιτρέπεται εναλλακτική προσφορά.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφοράς
2.4.2.1.
Ο οικονομικός φορέας προκειμένου να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία
διαπραγμάτευσης πρέπει να υποβάλλει, επί αποδείξει (πρωτοκόλληση της αίτησης του
Οικονομικού Φορέα στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων), προσφορά εντός της προθεσμίας
που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
Ο φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε με
κατάθεσή του στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είτε με κατάθεσή του στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής (Κολιάτσου 32, Κόρινθος, ΤΚ 20131). Σε κάθε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, ο φάκελος προσφοράς γίνεται δεκτός εφόσον έχειν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την διαδικασία, το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαδικασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της
παρούσας. 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.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
[Ε. Παντελέων, Ε. Σαββανού, Α. Γιαβάση]
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ………………………………………………………………………………..
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Συντήρηση προγράμματος ACE ERP ECM-Μελέτη/Κοστολόγηση, ECMΚατασκευή, ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, ECMΕπιμετρήσεις»,
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ),
ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στην
διαδικασία, η οποία αναγράφει τη διαδικασία που αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του οικονομικού
φορέα.
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4.
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
του άρθρου 2.4.2.2.
2.4.2.4. 2.4.2.5. Αν η προσφορά υποβληθεί εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά
στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και την απορρίπτει ως μη κανονική.
2.4.2.6. Η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα.
2.4.2.7. 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
περιλαμβάνουν:
Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3
του άρθρου 79 και του 79Α του ν. 4412/2016.
2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά».
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης [τιμή] όπως ορίζεται κατωτέρω .
Α. Τιμές
Η τιμή των προς προμήθεια υλικών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Οι τιμές στο έντυπο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται ολογράφως (ανά
τεμάχιο). Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο έντυπο προσφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται
τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια
η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα τριών (3)
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
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
ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία μπορεί να επιλέξει είτε να παρατείνει την
προσφορά, εφόσον του ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς του είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία ματαιώνεται.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης της προσφοράς,
απορρίπτει την προσφορά, όταν ισχύει μια από τις επόμενες προϋποθέσεις:
α) δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4
(Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η προσφορά εμπεριέχει εναλλακτική προσφορά,
ε) υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄
της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων
με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η προσφορά είναι υπό αίρεση,
η) η προσφορά θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η προσφορά παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.
3.1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφοράς

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής της προσφοράς που κατατίθεται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή
ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή η
προσφορά.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια, παρουσία του προσφέροντος
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τον οικονομικό φορέα να συμπληρώσει ή να διευκρινίσει τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσει το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς του, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφοράς
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί την προσφορά, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτής δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και φυλάσσεται,
προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή
την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς και τους λόγους αποκλεισμού της.
γ) Ο κατά τα ανωτέρω σφραγισμένος φάκελος με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς, αποσφραγίζεται κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί στον οικονομικό φορέα και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους
απόρριψης αν η προσφορά κριθεί απορριπτέα.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής
προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά
την κρίση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
δ) Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στον προσφέροντα. Ειδικά για τις συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000)ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με
ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου
ανάθεσης.
Εάν η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που
προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 , που
καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
Διαπραγμάτευσης και περιέχει τα κάτωθι:
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Στον φάκελο των «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» ο οικονομικός φορέας περιλαμβάνει τα εξής
έγγραφα:
1.

Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης, για τους οικονομικούς φορείς
που είναι νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, πλην των φυσικών προσώπων. Από το
παραπάνω θα αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία, τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης. Το πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

2.

Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, σύμφωνα με την παράγραφο Β.1 (α) και 2.2.3.1. με
ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

3.

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με την παράγραφο Β.1 (β) και 2.2.3.2.
Το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής του και θα
φέρει ένδειξη «Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης …».

4.

Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από το taxisnet, από την οποία
θα προκύπτουν η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα
και η συνάφεια των δραστηριοτήτων του φορέα με την εν θέματι υπηρεσία με την αναγραφή
των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας [ΚΑΔ], σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2. Η εκτύπωση θα φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσκλησης υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

5.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.(β) και 2.2.3.2. Η
βεβαίωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της και θα φέρει
ένδειξη «… συμμετοχή σε διαγωνισμό….»

6.

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει
ημερομηνία μεταγενέστερης της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

7.

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας,
σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.(β). Η Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει ημερομηνία
μεταγενέστερης της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

8.

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: α) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, β)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης, σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.(γ) και 2.2.3.4. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα
φέρει ημερομηνία μεταγενέστερης της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

9.

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει
ημερομηνία μεταγενέστερης της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1
του άρθρου 103 του ν.4412/16 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της
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προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει
την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Αν ο προσφέρων δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, στον οικονομικό φορέα.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχεται εάν κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 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.
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Στην παρούσα σύμβαση δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης
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4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4 Υπεργολαβία 4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
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.
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τμηματικά των υπηρεσιών ανά
εξάμηνο και αφού συμπληρωθεί κάθε φορά ο χρόνος των έξι (6) μηνών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.
6.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
τις εμπλεκόμενες/καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία, οι οποίες και θα εισηγούνται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν
σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
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6.1.2. Η κάθε αρμόδια υπηρεσία με απόφασή της ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης
ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης.
Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.2
Διάρκεια σύμβασης
6.2.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανάρτησής της στο
ΚΗΜΔΗΣ.
6.2.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας
6.3
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 22198 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο
παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016.
Γ.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης της ανωτέρω υπηρεσίας, ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1.Ευδοκία Παντελέων, Πληροφορικής κλάδου ΠΕ,
2.Έλενη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κλάδου ΠΕ5,
3.Άννα Γιαβάση, Δομικών Έργων κλάδου ΔΕ.
Αναπληρωματικά Μέλη:
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1.Παπαδάς Σπύρος, Πληροφορική κλάδου ΠΕ
2.Παναγοπούλου Φωτεινή, Διοικητικός κλάδου ΔΕ
3.Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Μηχανολόγων Μηχανικών κλάδου ΤΕ.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Ευδοκία Παντελέων και Αντιπρόεδρος το τακτικό
μέλος Ελένη Σαββανού.
Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, ε, στ και ζ της
παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις
συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων
ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και
αξιολογεί τις προσφορές, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη
διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την
αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα
που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης 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.
Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος
έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.
Δ.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί της διαδικασίας σύναψης της
δημόσιας σύμβασης της ανωτέρω υπηρεσίας, ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός κλάδου ΠΕ5,
2. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ3.
3. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ7.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1.Βασιλική Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός κλάδου ΤΕ
2. Νικόλαος Κουίνης, Πολιτικός Μηχανικός κλάδου ΤΕ
3. Ευθύμιος Πέππας Πολιτικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Έλλη Καμτσιώρα και Αντιπρόεδρος το τακτικό
μέλος Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου.
Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στο σημείο η της παρ. 1 του
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, είναι: -Γνωμοδοτεί για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016
ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της
Προϊσταμένης Αρχής.
Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος
έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.
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Ε.- Η δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους και θα βαρύνει την
πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2020 με ΚΑ 30/6266 ποσού
4.340.000,00€ με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Συντήρηση προγράμματος ACE
ERP ECM Κοστολόγηση-Μελέτη-Επιμετρήσεις)».
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/301/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 30-7-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

