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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ.  

  

έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  

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

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΥΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')  

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΥΕΚ 114/8.6.2006 

τεύχος Α')  

- του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,  

- Το Ν. 2518/1997 (ΥΕΚ 164/Α/1997): «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3707/2008 (ΥΕΚ 209/Α/2008).  

- Τα αρ. 13-17 του Ν.4071/2012 (όπως ισχύει), της ΚΥΑ 2527/2009 (ΥΕΚ 83/Β0, την ΚΥΑ 

ΗΠ/50910/2727/03 αι το αρ. 9  του ν. 3854/10 σχετικά µε τη λειτουργία των ΝΠ∆∆.  

- την υπ’ αριθ.159/2017 Απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ µε την οποία 

αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού.  

- την υπ’ αριθµ. Αριθ. 163/2016 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ για 

ορισµό Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και για ορισµό Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων 

αντίστοιχα.  

- τους όρους της παρούσας  

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Ν.Π.∆.∆.  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 
Μιχάλων 7, 82132 Χίος 
Πληροφορίες: Λίναρης Σταµάτιος 
Τηλ.: 22710-21057,29210,80200 
Fax : 22710-26665 
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Προκηρύσσει 

µε Συνοπτικό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό Επιλογής Αναδόχου την εκτέλεση των υπηρεσιών µε 

τίτλο «Στελέχωση Ιωνικού Κολυµβητηρίου» Προϋπολογισµού 60.000,00 Ευρώ 

(συµπεριλαµβάνου Φ.Π.Α. 24%),  

  

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΧΙΟΥ 

Οδός: Μιχάλων 7 

Ταχ.Κωδ.:821 32  

Τηλ.: 22710-21057,29210,80200 

Telefax: 22710-26665 

E-mail: athlitismos_np@chios.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.chioscity.gr    

  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην έδρα του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, Μιχάλων 7, 

ΤΚ.82132, την Πέµπτη 07-12-2017 και από ώρα 11:30π.µ έως 12:00µ.µ. ενώπιον της 

αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού.  

  

     Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών   

Tα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

1.  

α) η παρούσα διακήρυξη,  

β) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας 

σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 

Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).  

γ) η από 18/10/2017 Μελέτη/Τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας.  

δ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω  

2. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση 

στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Χίου www.chioscity.gr /(προκηρύξεις). Οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων του διαγωνισµού στο 

γραφείο του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν 

επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.   

  

Άρθρο 3: Αντικείµενο του διαγωνισµού  

1. Ο διαγωνισµός αφορά τις υπηρεσίες:  

«Στελέχωσης Ιωνικού Κολυµβητηρίου», όπως περιγράφεται στην από 18/10/2017 

µελέτη/Τεχνικές προδιαγραφές για τη στελέχωση του Ιωνικού Κολυµβητηρίου και αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

2. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης  

3. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν 

στον διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν πρέπει να 

µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 

του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.  

  





 3 

Άρθρο 4: Προϋπολογισµός της σύµβασης  

Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε 60.000,00 Ευρώ και αναλύεται 

σε:  

Καθαρή αξία: 48.387,10 ευρώ (€)  

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (24%): 11.612,90 ευρώ (€)  

  

Άρθρο 5: Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου  

1. Η παρούσα σύµβαση πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους και βαρύνει τους 

κωδικούς ΚΑ 00-6117.002 του προϋπολογισµού 2018 του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011 και 
κράτηση ύψους 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ.3 του 4412/2016 & 
την ΚΥΑ 1191/14.03.2017. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσηµο 3% και 
ΟΓΑ χαρτοσήµου που υπολογίζεται µε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου. Με κάθε 
πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.  

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ.   

4. Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά και µε τα σχετικά χρηµατικά 

εντάλµατα, τα οποία θα εκδίδονται µετά την παραλαβή κάθε τµήµατος της υπηρεσίας θα 

συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και θα 

εξοφλούνται από το λογιστήριο του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε 

όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν 

κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού και την παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος.  

Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO.  

  

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του 

Ν.4412/2016.  

  

Άρθρο 7: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος 

διενέργειας του διαγωνισµού  

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, 

ορίζεται η 7η µηνός ∆εκεµβρίου, ηµέρα Πέµπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 

ορίζεται η 11:30. π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 

αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα 

του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, Μιχάλων 7.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 

ηµέρα, µε απόφαση του ∆Σ του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 

εγγράφως, δυο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους 

οικονοµικούς φορείς έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου.   

  

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς   

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 7 είτε (α) 

µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυτοπροσώπως είτε (β) µε κατάθεσή τους 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής είτε (γ) µε ταχυδροµική αποστολή στο 

πρωτόκολλο (συστηµένη επιστολή) της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής 
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αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον 

έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα πριν την ηµεροµηνία 

και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 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. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:   

   

Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

Προσφορά του (Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως επωνυµία, οδός, αριθµός, 

Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail).   

για την υπηρεσία : «Στελέχωση Ιωνικού Κολυµβητηρίου» Αρ. ∆ιακήρυξης 4735/2017 

µε αναθέτουσα αρχή το Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας 

υποβολής προσφορών 07/12/2017  

  

3. Με το φάκελο προσφοράς υποβάλλονται τα ακόλουθα:  

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 9.   

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

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 

κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε 

τις ίδιες ενδείξεις και  

γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9.  

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

φακέλου της παρ. 2.  

4. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α` 188).  

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11.  

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει 

στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.  

7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  

8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της 

κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

  

Άρθρο 9: Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς  

1. Ο φάκελος προσφοράς των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα 

ακόλουθα:  

(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  
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(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική 

Προσφορά»  

(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 

Προσφορά» σύµφωνα µε τα κατωτέρω:  

2. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει 

το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15 της παρούσας.  

Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 

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

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα έγγραφα της διακήρυξης και της µελέτης για την 

απόδειξη της τεχνικής του ικανότητας.   

4. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, 

καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 

68 του Ν.3863/2010 όπως ισχύει µέχρι σήµερα και στα έγγραφα της διακήρυξης.   

  

Άρθρο 10: Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών  

1. Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα 

της διακήρυξης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για 

παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

διακήρυξης.  

2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ  

3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία Οικονοµική προσφορά.  

4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  

5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.  

  

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 

Κατακύρωση   

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 

στην 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή 

ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή 

µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων 

οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη 

της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 

8 της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται 

η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον 

υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του 

Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.  

β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση του αριθµού των συµµετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. Η 

αξιολόγηση των προσφορών κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ή τεχνικών στοιχείων 

από την Επιτροπή πραγµατοποιείται σε κλειστή συνεδρίαση της.  
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2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών   

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι 

των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από το παραπάνω 

όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος φυλάσσεται από το ίδιο όργανο, 

προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.  

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της Τεχνικής 

προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την 

αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού τους.   

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

µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 

τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων 

προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού παρ.4 άρθρου 117 του Ν. 

4412/2016.   

δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του ∆Σ του Ν.Π.∆.∆. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της 

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

ε) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή 

(ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 

οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 

προσφορές.  

στ) Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής.  

   

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύµβασης  

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 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 

δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 

προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  

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

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 

συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν.  

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν µε το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι ψευδή ή 

ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
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iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 

14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο ∆Σ του 

Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση του διαγωνισµού, 

είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της 

διαδικασίας.  

β) Το ∆Σ του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, όπως και όλων των πρακτικών 

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

τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές µπορούν να λάβουν 

γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.  

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από τις 

κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, κοινοποιείται η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και 

χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός προθεσµίας (20) είκοσι ηµερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

δ) Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 

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

την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης µαταιώνεται.  

  

Άρθρο 12: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι 

εγκατεστηµένα:  

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς 

και   

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 

ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  

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

άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.  

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

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή 

πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού 

µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).  

3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.  
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Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισµού    

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε 

ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους 

λόγους των παρακάτω περιπτώσεων (βάσει του άρθρου 73 του Ν.4412/2016):  

1. εµπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α)Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης– 

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΤ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέµηση 

του οργανωµένου εγκλήµατος.   

β)∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της 

καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών – µελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΤ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα 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 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/∆ΕΤ του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 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 ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 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/∆ΕΤ του Συµβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε 

στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (A' 215).   

Σηµείωση: Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.   

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισµού αφορούν ιδίως:   

(αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών 

(ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.   

(ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα 

τα µέλη του ∆.Σ.  

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές 

τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.   
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3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα 

ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισµού.   

4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.   

5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης.   

6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή έχουν 

παράσχει εξ’ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.   

7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα 

διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.   

8. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων και 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να 

εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται  ο προσφέρων, 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.  

9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.   

10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων 

συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.   

11. Οι Ενώσεις προµηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.   

12. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους [1.(α)] και [1.(δ)] µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να 

αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 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, µε 

τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - µέλος στο οποίο 

ισχύει η απόφαση  

13. 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.  

14. Οικονοµικός φορέας που του 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 δηµοσίων συµβάσεων (διαγωνισµό).  
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Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής  

Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 

απαιτείται :  

Α) να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή 

υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου 

Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές Οργανώσεις σύµφωνα µε το αντικείµενο της 

υπηρεσίας τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από τη δηµοσίευση της παρούσας προκήρυξης.  

Β) να διαθέτουν ειδική άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2518/1997 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.  

Γ) Η επιχείρηση να δραστηριοποιείται εντός των ορίων του ∆ήµου Χίου) 

  

Β. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Αντίγραφα των ισολογισµών και των αποτελεσµάτων χρήσεως των δύο τελευταίων ετών ή 

και δήλωση για τον κύκλο εργασιών που αφορά παρόµοια έργα.  

 

Γ. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να 

συµµορφώνονται κατ’ ελάχιστον µε τις απαιτήσεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010.  

α) κατά τη διάρκεια  των τριών τελευταίων ετών , να έχουν εκτελέσει συµβάσεις παροχής 

υπηρεσιών  φύλαξης, διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών και ύψους τουλάχιστον 50.000,00€ 

ετησίως  

   

β) να διαθέτουν δύο (2) Νοσηλευτές/τριες, ένα (1) Ναυαγοσώστη/τρια – επόπτης 

κολυµβητικής δεξαµενής, ένα (1) Ναυαγοσώστη/τρια  και δύο (2) καθηγητές/τριες φυσικής 

αγωγής - ναυαγοσώστες.     

  

γ) να διαθέτουν: α) οι Νοσηλευτές/τριες :  απολυτήριο τίτλο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, β) 

ο Ναυαγοσώστης/τρια – επόπτης κολυµβητικής δεξαµενής : αναγνωρισµένο Πτυχίο Επόπτη 

Ασφαλείας Κολυµβητικών ∆εξαµενών – Ναυαγοσώστη Πισίνας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21, 

παράγραφος 3, της Υπουργικής Απόφασης 87/Γ1/443/24-01-1973, γ) ο 

Ναυαγοσώστης/τρια: αναγνωρισµένο Πτυχίο Ναυαγοσώστη Πισίνας δ) οι καθηγητές/τριες 

φυσικής αγωγής - ναυαγοσώστες : απολυτήριο τίτλο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης µε 

δίπλωµα ναυαγοσώστη.        

  

∆. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης   

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 

διαθέτουν: Α) Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και  

Β) ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – 

Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία 

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 

συµµορφώνονται µε το σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας στην 

Εργασία και την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, βάση ισχυόντων διεθνών, ευρωπαϊκών ή 

εθνικών προτύπων   ( ISO 9001:2008, ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007, ISO 

14001:2004 ή άλλου ισοδύναµου κ.α.), τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής προσφορών. 

Τα πιστοποιητικά που διαθέτουν οι οικονοµικοί φορείς να έχουν εκδοθεί από επίσηµα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία 

βεβαιώνεται η ακαταλληλότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών, επαληθευµένη µε παραποµπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.      
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Άρθρο 15: Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆)  

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως 

εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΥΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 

των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,   

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 

14 της παρούσας.  

γ) ο οικονοµικός φορέας λόγο του συνοπτικού διαγωνισµού µπορεί να συµπληρώσει για το 

Μέρος IV του ΤΕΥ∆ µόνο την Ενότητα α (Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής) χωρίς 

να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.   

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από 

τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης 

παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το τυποποιηµένο 

έντυπο (ΤΕΥ∆) υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.  

  

Άρθρο 16: ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα)  

1. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης  

α. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα 

άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 

11.3 (β) της παρούσας.  Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων 

ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων 

διευκρινίζονται τα εξής:  

1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 

 
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς 

της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η 

παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 

επικυρωµένων αντιγράφων.  

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων  

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα 

από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται 

ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων 

µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις 

της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 

του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 

 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.  

α. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος 

των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των 

έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7.  
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β. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 

πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της 

ηµεροµηνίας του άρθρου 7.  

γ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 13 και 14 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα 

µέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 14 αρκεί να ικανοποιείται από 

ένα εκ των µελών της ένωσης .  

δ. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.  

  

2.   ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13  

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13 οι οικονοµικοί 

φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασµα του σχετικού µητρώου 

(Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το 

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως 

άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 13.  

β. για την παράγραφο 8 του άρθρου 13 της παρούσας: Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 

υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (Φορολογική 

Ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική 

Ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 

ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά είναι:  

(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον 

οικονοµικό φορέα,  

(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και 

αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και των εκ 

των µελών της διοίκησής τους εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.  

γ. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13 της παρούσας: Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την  

 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 

εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.   

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις προαναφερόµενες 

περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 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 προαναφερόµενες περιπτώσεις.   
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δ. για την παράγραφο Α του άρθρου 14 της παρούσας: Πιστοποιητικό του οικείου 

 
σύµβασης, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να 

παραµένει εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 

επαγγελµατικές Οργανώσεις, κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης.   

Προκειµένου περί ενώσεως οικονοµικού φορέα, το εν λόγω πιστοποιητικό αφορά σε κάθε 

µέλος της ένωσης.  

  

ε. για την παράγραφο Β του άρθρου 14 της παρούσας: Ειδική Άδεια λειτουργίας 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2518/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι 

σήµερα, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η ειδική άδεια που κατέχει ο υποψήφιος σε 

αυτό το ειδικό επάγγελµά του, επίσης προσκοµίζουν για την οικονοµική και 

χρηµατοοικονοµική επάρκεια : 

α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, όπου ενδείκνυται, πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων, 

β) οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα οικονοµικών καταστάσεων, στην περίπτωση που 

η δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, 

γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου 

εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις 

τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας 

σύστασης του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 

διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια 

µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.(άρθρο 80 παρ.4εδ.βν.4412/2016)   

  

στ. Ένορκη βεβαίωση νοµίµου εκπροσώπου του αναδόχου ενώπιων συµβολαιογράφου, 

περί µη επιβολής σε βάρος του πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής 

νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (παρ. 2δ άρθρο 68 Ν.3863/2010 

όπως προστέθηκε ,µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013).  

  

ζ. Tα Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασµα 

του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή 

ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 

υπογραφή τους (διαχειριστές) το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης 

αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή 

των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.  

  

∆ιευκρίνιση : Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου 

είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 

τις περιπτώσεις του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 

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 τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 της 
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παρούσας. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 

υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.  

 

η. για την παράγραφο Γ του άρθρου 14 της παρούσας για την απόδειξη τεχνικής ικανότητας 

προσκοµίζουν : 

α) κατάλογο συναφών παρεχόµενων υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία 

τριετία, κατά µέγιστο όριο, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του 

δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

β) να παράσχουν τα απαραίτητα δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των υπηρεσιών που 

θα παρέχουν, καθώς πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες 

υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας, αναγνωρισµένων ικανοτήτων.    

γ) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των υπηρεσιών – προϊόντων, επαληθευµένη µε παραποµπές στις 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

  

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών  

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα (4) τεσσάρων µηνών, από την 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

  

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

1. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την 

υπηρεσία, πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόµενα στοιχεία.  

2. Οι εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται   

δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε µέλος της ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

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

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης  

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της 

Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
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5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα µέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύµβασης.  

  

Άρθρο 19: Ενστάσεις   

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 

οικονοµικό φορέα.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ∆Σ του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, η οποία αποφασίζει, 

ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 

163/2016 Απόφαση του ∆Σ του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ), εντός προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων 

της σύµβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στο ∆Σ του 

Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει το ∆Σ του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, 

ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης 

αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή.  

  

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας  

1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ 

των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 

γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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)57.  

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και 

που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 

επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη 

µεταφραστική υπηρεσία του ΤΠ.ΕΞ. (Άρθρο 2 Ν. 3712/2008), είτε από το αρµόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του 

Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.  

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης 

είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε 

την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.  
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4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό 

περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

µετάφραση στην ελληνική.  

5. Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την 

αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.  

  

Άρθρο 21: Εφαρµοστέα νοµοθεσία  

Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νοµοθετηµάτων:  

- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  

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

∆ιοίκησης -  

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

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΥΕΚ 114/8.6.2006 

τεύχος Α')  

- του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 

318/1992  

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

- 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».  

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Τ.Α.) 

και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που 

εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 

120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της.  

  

Άρθρο 22: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης  

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ. 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και 

όλα τα τεύχη δηµοπράτησης (∆ιακήρυξη, Περίληψη, Μελέτη κλπ) αναρτώνται  στην επίσηµη 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Χίου (www.chioscity.gr/ προκηρύξεις).  

  

Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης  

Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα 

αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.   

1. Το συµφωνητικό/σύµβαση  

2. Η παρούσα διακήρυξη  

3. Τεχνικές προδιαγραφές της από 18/10/2017 Μελέτης  

  

Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης  

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 

αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών.  





 17 

  

Άρθρο 25: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης  

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης τα οποία και 

αποδέχεται και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας που θα παρέχει.   

  

Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 12 µηνών από την υπογραφή της 

σύµβασης, στο χώρο του Ιωνικού Κολυµβητηρίου.  

Άρθρο 27 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις  

Η έγκριση διενέργειας της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας, αποφασίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 

159/2017 Απόφαση του ∆Σ του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ.  

Σε περίπτωση όπου ο διαγωνισµός κριθεί άγονος, αυτός επαναλαµβάνεται µε τους ίδιους 

όρους διακήρυξης και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές ή ανατίθεται κατόπιν απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου (∆.Σ) για τις υπηρεσίες που κρίθηκε άγονος. Για κάθε θέµα που δεν 

ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Νόµου 4412/2016 

καθώς και οι λοιπές διατάξεις που µνηµονεύονται στο προοίµιο της διακήρυξης.  

  

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

  




