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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 49
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 23-10-2020
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 23η Οκτωβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα
9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 31675/19-10-2020 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.
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
∆ήµου Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 ∆ηµοτικού 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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος.
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων.
Στην συνεδρίαση παρίσταται και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εξαµιλίων κ.Βλάσσης Αλέξανδρος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 484η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 16ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
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δηµοσίευση για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης της υπηρεσίας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ

προϋπολογισµού

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
µελέτης

(Α.Μ.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

21886/30-7-2020)

4.340,00€

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), έγκριση σχεδίου πρόσκλησης και συγκρότηση επιτροπών
αξιολόγησης» θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ'αριθµ.πρωτ.31134/14-10-2020
εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας
του ∆ήµου, 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
«Υποστήριξη Λογισµικού και Παροχή Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού
∆ιαχείρισης Συµβουλίων ∆ηµοτικών Οργάνων», 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 ∆ήµου,
4. ότι για το έτος 2020 έχει συναφθεί η σύµβαση µε αρ. 15966/12-06-2020 [Α∆ΑΜ:
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 ∆ήµο µας η ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας για τη «Υποστήριξη Λογισµικού και Παροχή Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ∆ιαχείρισης Συµβουλίων
∆ηµοτικών Οργάνων» διάρκειας ενός (1) έτους, που αφορά τη διαχείριση συµβουλίων δηµοτικών οργάνων, σύµφωνα µε το πρωτογενές αίτηµα µε αρ.21887/30-07-2020 [Α∆ΑΜ:
20REQ007108285] του Τµήµατος Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας.
6. Την από 30-08-2020 βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ATS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ
της εφαρµογής «Script@Suite Συµβούλια», σύµφωνα µε την οποία η εταιρεία Scripta IKE
είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ATS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ στην Ελλάδα, καθώς
και η µοναδική εταιρεία που έχει το δικαίωµα να συντηρεί νοµίµως την συγκεκριµένη
εφαρµογή.
Εισηγούµαστε
Α.Την έγκριση διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την ανάθεση της
δηµόσιας σύµβασης υπηρεσίας µε τίτλο «Υποστήριξη Λογισµικού και Παροχή Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ∆ιαχείρισης Συµβουλίων ∆ηµοτικών Οργάνων» 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 «SCRIPTA - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ι.Κ.Ε.».
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Γ.
• Τον ορισµό επιτροπής διαπραγµάτευσης για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης της υπηρεσίας
«Υποστήριξη Λογισµικού και Παροχή Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ∆ιαχείρισης Συµβουλίων
∆ηµοτικών Οργάνων» ως εξής:
Τακτικά Μέλη
1.Ευδοκία Παντελέων, Πληροφορική ΠΕ,
2.Έλενη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5,
3.Φωτεινή Παναγοπούλου ∆ιοικητικός ∆Ε.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1. Σπυρίδων Παπαδάς, Πληροφορική ΠΕ
2.Άννα Γιαβάση, ∆οµικών Έργων ∆Ε
3 Παναγιώτα Σανδραβέλη, ∆ιοικητικός ΠΕ.
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 «Υποστήριξη Λογισµικού και Παροχή Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ∆ιαχείρισης Συµβουλίων ∆ηµοτικών Οργάνων» (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.968/05-08-2020 [Α∆Α: 6Ρ3ΩΩΛ7-4ΞΝ]
2. Σχέδιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
3. Βεβαίωση αποκλειστικότητας για τον οικονοµικό φορέα «SCRIPTA - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε»
Ακολούθως, θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής την από 30-08-2020 βεβαίωση της κατασκευάστριας
εταιρείας ATS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ της εφαρµογής «Script@Suite Συµβούλια», σύµφωνα µε την
οποία η εταιρεία Scripta IKE είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ATS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ
στην Ελλάδα, καθώς και η µοναδική εταιρεία που έχει το δικαίωµα να συντηρεί νοµίµως την συγκεκριµένη εφαρµογή καθώς και την Τεχνική έκθεση που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της υπ'
αριθµ. πρωτ.21886/30-07-2020 Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου συνολικού προϋπολογισµού 4.340,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α., της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισµός έχει ως εξής:
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1.

2.
3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ετήσια παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και
συµβουλευτικής του προγράµµατος Script@Suite
Συµβούλια
Ετήσια παροχή βελτιωµένων εκδόσεων του
προγράµµατος Script@Suite Συµβούλια
Ετήσια εκπαίδευση προσωπικού

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆.

∆ΑΠΑΝΗ

ΤΕΜ.

1

2.000,00 €

2.000,00 €

ΤΕΜ.

1

1.000,00 €

1.000,00 €

ΤΕΜ.

1

500,00 €
500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:
3.500,00 €
ΦΠΑ 24%
840,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4.340,00 €
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής το σχέδιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συµµετοχής προς τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «SCRIPTA - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» για την ανάθεση της εν θέµατι δηµόσιας
σύµβασης.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται: α) την έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης της
υπηρεσίας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ προϋπολογισµού µελέτης (Α.Μ. 21886/30-72020) 4.340,00€ (συµπ/νου 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 ««SCRIPTA - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης της εν θέµατι υπηρεσίας, σύµφωνα µε την σχετική Τεχνική έκθεση που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της υπ' αριθµ. πρωτ.21886/30-07-2020
Μελέτης, γ) την συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής 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:1.Ευδοκία Παντελέων ως Πρόεδρο, 2.Έλενη Σαββανού ως Αντιπρόεδρο, 3.Φωτεινή Παναγοπούλου ως
µέλος και Αναπληρωµατικά Μέλη τους : 1. Σπυρίδων Παπαδά , 2.Άννα Γιαβάση 3 Παναγιώτα Σανδραβέλη, δ) την συγκρότηση τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων επί της διαδικασίας και
για τον λόγο αυτό προτείνει ως τακτικά µέλη τους 1.Έλλη Καµτσιώρα, ως Πρόεδρο, 2.Αναστασία Θεοδοσίου και 3.Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, ως Αντιπρόεδρο, και ως αναπληρωµατικά µέλη τους 1.Βασιλική Φίλη, 2.Νικόλαο Κουίνη και 3.Ευθύµιο Πέππα.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την ως άνω
αναφερόµενη εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, την σχετική Τεχνική έκθεση και το 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
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της Τεχνικής έκθεσης που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της υπ' αριθµ. πρωτ.21886/30-07-2020 Μελέτης της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου συνολικού προϋπολογισµού 4.340,00€
συµπ/νου Φ.Π.Α., και ορίζει την µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση διαδικασία
για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης υπηρεσίας µε τίτλο «Υποστήριξη Λογισµικού και Παροχή
Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ∆ιαχείρισης Συµβουλίων ∆ηµοτικών Οργάνων» 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» διότι η εν λόγω υπηρεσία συνίσταται στην Υποστήριξη Λογισµικού και Παροχή Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ∆ιαχείρισης Συµβουλίων ∆ηµοτικών Οργάνων, από την εταιρεία Scripta I.K.E. η οποία είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος
της κατασκευάστριας εταιρείας A.T.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ της εφαρµογής «Script@Suite Συµβούλια», 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 «SCRIPTA - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» για την ανάθεση της εν θέµατι δηµόσιας σύµβασης, ως
εξής:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία
Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για πληροφορίες
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

∆ήµος Κορινθίων
Κολιάτσου 32
Κόρινθος
20131
2741361053
evi.panteleon@korinthos.gr
Ευδοκία Παντελέων
www.korinthos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ∆ήµος 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
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1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-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 ∆ήµου,
4. ότι για το έτος 2020 έχει συναφθεί η σύµβαση µε αρ. 15615/10-06-2020 [Α∆ΑΜ:
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 ∆ήµο µας η ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας για τη «Υποστήριξη
Λογισµικού και Παροχή Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ∆ιαχείρισης Συµβουλίων
∆ηµοτικών Οργάνων» διάρκειας ενός (1) έτους, που αφορά τη διαχείριση συµβουλίων
δηµοτικών οργάνων, σύµφωνα µε το πρωτογενές αίτηµα µε αρ.21887/30-07-2020 [Α∆ΑΜ:
20REQ007108285] του Τµήµατος Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας.
6. Την από 30-08-2020 βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ATS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΒΕΕ της εφαρµογής «Script@Suite Συµβούλια», σύµφωνα µε την οποία η εταιρεία Scripta
IKE είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ATS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ στην Ελλάδα,
καθώς και η µοναδική εταιρεία που έχει το δικαίωµα να συντηρεί νοµίµως την συγκεκριµένη
εφαρµογή.
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 ∆ήµος Κορινθίων κατά 4.340,00 €. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α. : 10/6266.0001 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:
• Ετήσια υποστήριξη-συντήρηση του προγράµµατος Script@Suite Συµβούλια για την
∆ιαχείριση Συµβουλίων ∆ηµοτικών Οργάνων.
• Παροχή βελτιωµένων εκδόσεων του προγράµµατος Script@Suite Συµβούλια για την
∆ιαχείριση Συµβουλίων ∆ηµοτικών Οργάνων.
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» και 80533100-0
«Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τοµέα της πληροφορικής».
Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των τµηµάτων της Μελέτης µε αρ. 21886/30-07-2020
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι]
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.340,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 3.500,00).
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Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται ότι θα είναι ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο
ΚΗΜ∆ΗΣ.
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) “∆ηµόσιες 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)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, 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) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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
∆ιαύγεια" 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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 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 ∆ιατάκτες”
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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α) και συγκεκριµένα του άρθρου 107- Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016
του ν.4605/2019 (ΦΕΚ ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α) και συγκεκριµένα του άρθρου 43- Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016
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
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την µελέτη µε αρ. 21886/30-07-2020 του Τµήµατος Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας .
Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ.968/05-08-2020 [Α∆Α: 6Ρ3ΩΩΛ7-4ΞΝ]
την µε αριθµό 49/484/2020 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

Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Κορινθίων, στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Κορίνθου, στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών (1ος
όροφος), οδός Κολιάτσου 32 & Ερµού στην Κόρινθο, την ………….………, ώρα ……….…..,
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης.
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής της προσφοράς είναι: ..../....../........και ώρα .......... Μετά τη
παραλαβή της προσφοράς θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαπραγµάτευσης. 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.
(η ακριβής ηµεροµηνία θα οριστεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).
1.6

∆ηµοσιότητα

Το πλήρες κείµενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) .
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 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
η παρούσα Πρόσκληση (Α∆ΑΜ …………………….……………....) µε τα Παραρτήµατα της
•
που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής
Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (Παράρτηµα ΙΙ)
•
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] (Παράρτηµα ΙΙΙ)
•
οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
•
σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
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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.∆.Η.Σ, η οποία του αποστέλλεται
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την ίδια µέρα µε την ηµέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης στο
Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
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.
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
∆εν απαιτείται προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα 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.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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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.
∆εν 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
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/∆1632/2011 (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.
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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.
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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα
µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη
δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥ∆ 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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), 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 ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
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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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 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:
4. οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,
5. 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:
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 ∆ηµοσίων Εσόδων
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση
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
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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 ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του
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.
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2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφοράς

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφοράς
Η προσφορά υποβάλλεται βάση των απαιτήσεων της αριθµ. 21886/30-07-2020 µελέτης του
Τµήµατος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της
∆ιακήρυξης, για το σύνολο των τµηµάτων του προϋπολογισµού της µελέτης.
∆εν 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 ∆ήµου 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 ∆ιαπραγµάτευσης 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. ∆εν 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:
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
[Ε. Παντελέων, Ε. Σαββανού, Α. Γιαβάση]
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ………………………………………………………………………………..
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Υποστήριξη Λογισµικού και Παροχή Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ∆ιαχείρισης
Συµβουλίων ∆ηµοτικών Οργάνων»,
(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 «∆ικαιολογητικά 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. -
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2.4.2.5. Αν η προσφορά υποβληθεί εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης 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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
περιλαµβάνουν:
Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), 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 ∆ιακήρυξης, 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.
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 παροχή υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
Οι τιµές στο έντυπο προσφοράς (Παράρτηµα ΙΙ) επί ποινή απαραδέκτου συµπληρώνονται
ολογράφως (ανά τεµάχιο). Αριθµητική µόνο αναγραφή τιµής στο έντυπο προσφοράς δεν
λαµβάνεται υπόψη.
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.
2.4.5
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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.
3.
3.1

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - 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 ∆ιαπραγµάτευσης, 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 ∆ιαπραγµάτευσης, µε
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή η
προσφορά.
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιαπραγµάτευσης όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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.
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης 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 ∆ιαπραγµάτευσης.
δ) Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου επικυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου, 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 - ∆ικαιολογητικά 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
∆ιαπραγµάτευσης και περιέχει τα κάτωθι:

Στον φάκελο των «∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» ο οικονοµικός φορέας περιλαµβάνει τα εξής
έγγραφα:

1.

2.
3.

4.

5.

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.
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.
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 …».
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 ∆ραστηριότητας [ΚΑ∆],
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.2. Η εκτύπωση θα φέρει ηµεροµηνία µεταγενέστερη
της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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….»

ΑΔΑ: 65ΩΛΩΛ7-Ρ0Α

6.

7.

8.

9.

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 ∆ήλωση θα φέρει
ηµεροµηνία µεταγενέστερης της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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 ∆ήλωση θα φέρει ηµεροµηνία
µεταγενέστερης της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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/∆1632/2011 (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 ∆ήλωση θα φέρει ηµεροµηνία µεταγενέστερης της πρόσκλησης
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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 ∆ήλωση 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
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.∆., 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 ∆ιαπραγµάτευσης 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.
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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 ∆ηµοσίου 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 ∆ιαδικασίας
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 ∆ιαπραγµάτευσης. 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
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 ∆ικαίωµα 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
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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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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
τρίµηνο και αφού συµπληρωθεί κάθε φορά ο χρόνος των τριών (3) 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.
6.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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.
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 ∆ιάρκεια σύµβασης
6.2.1 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο
ΚΗΜ∆ΗΣ.
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 αναδόχου96. 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 έκπτωτος97 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
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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, Πληροφορική ΠΕ,
2.Έλενη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5,
3.Φωτεινή Παναγοπούλου, ∆ιοικητικός ∆Ε.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1.Σπυρίδων Παπαδάς, Πληροφορική ΠΕ
2.Άννα Γιαβάση, ∆οµικών Έργων ∆Ε
3. Παναγιώτα Σανδραβέλη, ∆ιοικητικός ΠΕ.
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
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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.
∆.- 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 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.
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.
Ε.- Η δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης θα καλυφθεί από πόρους ∆ήµου και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κορινθίων οικονοµικού έτους 2020 µε Κ.Α.: 10/6266.0001
συνολικού ποσού 89.000,00€ µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού».
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 49/484/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 30-10-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

