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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης  νομού  Θεσσαλονίκης , έχοντας υπόψη α)την με αριθμό  42/2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών που αφορούν ταφές – εκταφές στα
δημοτικά κοιμητήρια του δήμου Θέρμης   ,β) την  με αριθμό 98/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την
έγκριση πραγματοποίησης  της  δαπάνης και γ)  την με αριθμό 123/2017 απόφαση της  Οικονομικής
Επιτροπής περί  έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της  μελέτης  με  α/α  05/2017 της Δ/νσης
Οικονομικών  Υπηρεσιών  και  έγκρισης  των  όρων  διακήρυξης  ,  προκηρύσσει  δημόσιο  ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ,επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης για εργασίες
που αφορούν ταφές – εκταφές στα δημοτικά κοιμητήρια του δήμου Θέρμης , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3852/2010 ,του ν.4412/2016, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με α/α 05/2017 και
με τους παρακάτω όρους.

Άρθρο 1°
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
β)  Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
γ)  Του  Ν.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και
πράξεων  των  κυβερνητικών  και  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
δ)Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος  Β)  με  την  οποία ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  ,Ανταγωνιστικότητας  ,Υποδομών  ,Μεταφορών  και
Δικτύων.
ε)Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
στ)Της με αριθμ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
ζ)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α 26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».
η)Του ΠΔ.80/2016(ΦΕΚ 145/05-08-2016)Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
θ)Του  Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/08-08-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  ,΄Εργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών”

Άρθρο 2° 
Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Διακήρυξη
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β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Ο Προϋπολογισμός
ε) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Αρθρο 3°
Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε  ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα  στην   Υ.Α.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr    του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η  06/03/2017
και ώρα 08.00:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
27/03/2017 και ώρα 17:00:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.

Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Άρθρο 4°
Προϋπολογισμός -Αντικείμενο προμήθειας

Α/Α Περιγραφή Εργασίας ΤΕΜ Τιμή Μονάδος (€) Δαπάνη (€)

1 Ενταφιασμός σε νέο τάφο 400 120,00 48.000,00

2 Εκταφές

2.1
Εκταφή νεκρού (ανακομιδή 
οστών) κατόπιν αίτησης εκταφής 
υπόχρεων συγγενών

200 50,00 10.000,00

2.2
Εκταφή νεκρού και ενταφιασμός 
σε υφιστάμενο τάφο, συγγενούς 
του προηγούμενου θανόντα

190 170,00 32.300,00

3. 
Διαμόρφωση τάφων μετά από 
εκταφή

200 40,00 8.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 98.300,00

ΦΠΑ 24% 23.592,00
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ΣΥΝΟΛΟ 121.892,00
Για το έτος 2017 σύμφωνα με εκτίμηση της καθ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας υπολογίζεται ότι θα 
δαπανηθεί το ποσό των  85.000,00€(σχετική ΠΑΥ 274/14-02-2017), ενώ για το έτος 2018 το ποσό 
των  36.892,00€.

Η εργασίες ταφής-εκταφής  αξίας 121.982,00€ θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους του Δήμου
και θα επιβαρυνθεί  ο  ο Κ.Α. 02.45.6162.002. 
         
Η ανακήρυξη μειοδότη γίνεται για το σύνολο του  προϋπολογισμού  με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συνολικά χαμηλότερη τιμή. 

Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί  το σύνολο των προϋπολογισμένων  
ποσοτήτων  ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες 
που  δεν έχουν απορροφηθεί από το Δήμο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται  ο 
Δήμος να μην τις απορροφήσει  χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά 
του ανάδοχου. 

Οι συμβατικές ποσότητες κάθε εργασίας μπορούν να αυξομειωθούν κατά 30% ανάλογα με τις 
ανάγκες του Γραφείου Κοιμητηρίων, χωρίς να γίνει υπέρβαση της σύμβασης ως προς το 
οικονομικό αντικείμενο αυτής.

Ο διαγωνισμός αφορά σε ταφές-εκταφές και διαμόρφωση τάφων μετά από εκταφή ,στο σύνολο 
των δημοτικών κοιμητηρίων  οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τα περιγραφόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης  05/2017.

Σχετικο CPV : 9837111-8

Άρθρο 5°
Δικαιούμενοι συμμετοχής-Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερομένων

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 
και εφόσον όλοι οι παραπάνω(α,β,γ,δ) έχουν σχετικό  αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του
διαγωνισμού. 
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
α. Αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν με δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το επάγγελμά
τους.
β. Αυτοί οι οποίοι απώλεσαν με δικαστική απόφαση το δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις με τους
ΟΤΑ ή να συμμετέχουν σε δημοπρασίες των ΟΤΑ. 
γ. Αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα
ή από τις προμήθειες του Δήμου , εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ.
3. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα
επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να
γνωστοποιήσει  στην  υπηρεσία  την  επελθούσα  μεταβολή  και  να  προσκομίσει  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά,  προκειμένου  να  κριθεί  εάν  και  αυτή  συγκεντρώνει  τις  τυπικές  προϋποθέσεις
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συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό :

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής  υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   Οι οικονομικοί  φορείς,  αιτούνται,  μέσω της
ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή
τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες  πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του)
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιουνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που  αυτοί κατέχουν από το
σύστημα  TAXISNet της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί  φορείς  -  χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιουνται
με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  που  κατέχουν  από το  αντίστοιχο  σύστημα.  Εφόσον  γίνει  η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε  ένορκη  βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό  σε  μορφή  αρχείου  .pdf με  επίσημη  μετάφραση  στην
ελληνική   και  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος  εγκατάστασης  του
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /  αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή
εμπορικό  μητρώο,  προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  και  σε  έντυπη  μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται  από όλους  τους  υποψήφιους  χρήστες  ηλεκτρονικά  μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί,  ο  υποψήφιος
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει
στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερομένων
1.  Αποκλείεται  του  διαγωνισμού αυτός  που  υπάρχει  εις  βάρος  του  τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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
(ЕЕ С 195 της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της  απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
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γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνεργεία 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ)  παιδική  εργασία και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως ορίζονται  στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την  πρόληψη και  την  καταπολέμηση της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την προστασία των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (A' 215).
2. Δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, όποιος καταδικάσθηκε με δικαστική απόφαση που
έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του συμπεριφορά.
3. Αποκλείεται επίσης του διαγωνισμού όποιος:
α.  Τελεί  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση  (εκούσια  ή  αναγκαστική),  αναγκαστική  διαχείριση,
πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται  από τη  νομοθεσία  της
χώρας εγκατάστασής του.
β.  Έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  διαδικασία  εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη
από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. 
γ. Έχει αποδεδειγμένα φανεί ασυνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, τόσο
έναντι του Δήμου  Θέρμης  όσο και έναντι των άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. 
δ. Έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από την υπηρεσία ή έχει αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
ε.  Δεν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  για  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της
χώρας εγκατάστασής του.
στ.  Δεν  έχει  εκπληρώσει  τις  φορολογικές  του  υποχρεώσεις,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της
ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.
η.  Δεν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  κατά  την  εκτέλεση  δημοσίων  συμβάσεων  που
απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής
νομοθεσίας.

΄Αρθρο 6°
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού,  τα εξής δικαιολογητικά,  σε μορφή αρχείου .pdf,  όπως
αναλυτικά περιγράφονται τα παρακάτω:

6.1
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11,η αξία της οποίας θα 
ισούται με το 2%   της αξίας του προϋπολογισμού ( μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για τον 
οποίο συμμετέχει στο διαγωνισμό , η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα την μήνα μετά λήξη του 
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χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλ. τετράμηνη ισχύ από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής). Η εγγυητική επιστολή μπορεί να δίδεται  με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα  με τη νομοθεσία των κρατών 
μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στα Ελληνικά.

2.Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ο αριθμός fax και ηλεκτρονικής
διεύθυνσης όπου θα μπορούν δυνητικά να αποστέλλονται  ανακοινώσεις και τα άλλα έγγραφα. 
Επίσης, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του αρμόδιου για την παραλαβή των αποστελλόμενων
από την υπηρεσία εγγράφων.

3.Υπεύθυνη Δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο 
έντυπο της οικονομικής  προσφοράς τις ζητούμενες από το τιμολόγιο προσφοράς περιγραφές ειδών 
και ποσότητες. Σε περίπτωση  ασυμφωνίας σε ότι αφορά ποσότητες ή περιγραφές μεταξύ του 
προϋπολογισμού και των εντύπων οικονομικών προσφορών θα λαμβάνονται υπόψη τα 
αναφερόμενα στον προϋπολογισμό και θα διορθώνεται από τον συμμετέχοντα το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς.   

4.Υπεύθυνη Δήλωση οπού θα δηλώνονται τα ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης 
εργοδοτών και εργαζομένων. 

5.Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ),  σύμφωνα με το  ηλεκτρονικό
αρχείο με την ονομασία , “Παράρτημα Α”

Οι Υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει  να φέρουν  ημερομηνία σύνταξης  μεταγενέστερη από την
ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της συμμετέχουσας επιχείρησης φέρουν   ψηφιακή υπογραφή. Οι 
υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων  δεν υπογράφονται ψηφιακά, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή  και 
δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  τόσο για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς 
και για τυχόν  έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.
 
6.2
Διευκρινήσεις επί των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου 6

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά για συμμετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά.

Όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  αποστέλλονται  ηλεκτρονικά  ή  κατατίθενται  κατά
περίπτωση, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα(σύμφωνα με τον Ν. 4250/14,
ΦΕΚ Α/74/26-3-14)

Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από
το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέων του Δημόσιου Τομέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα
Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων
ημεδαπών ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο.                                                                                                                                                 
Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων ,αυτά
πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
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Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος
στη  διαγωνιστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου
τύπου .pdf και  προσκομίζονται    κατά περίπτωση     από αυτόν  εντός τριών     (3)    εργάσιμων  
ημερών   από       την   ηλεκτρονική   υποβολή,   (Τα  δικαιολογητικά   προσκομίζονται   στο
Πρωτόκολλο   του    Δήμου    Θέρμης   Πλατεία Δημοκρατίας   1 ,Θέρμη   τηλ.2313-300700,
NUTS : GR122, με   διαβιβαστικό   όπου   θα   αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά). 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις και έγγραφα έκδοσης της συμμετέχουσας 
επιχείρησης  υπογράφονται   ψηφιακά ,από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο ,φέρουν     
ψηφιακή υπογραφή  και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση και επίσης δεν απαιτείται  
σφραγίδα ,ημερομηνία και υπογραφή σε φυσική μορφή.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων  δεν υπογράφονται ψηφιακά, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή      
και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  τόσο για τις Υπεύθυνες   Δηλώσεις   
καθώς και για τυχόν  έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

Τα αναφερόμενα για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις ισχύουν για το σύνολο της 
διακήρυξης

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά    συμμετοχής-τεχνική    προσφορά»    που    έχουν   υποβληθεί   με   την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία Πρωτόκολλου του   
δήμου Θέρμης  εντός της ανωτέρω  αναφερόμενης   προθεσμίας   είναι   τα δικαιολογητικά  
και  στοιχεία  που  δεν  έχουν  εκδοθεί/συνταχθεί     από  τον  ίδιο τον οικονομικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια προσκομιζόμενα    στοιχεία    
ενδεικτικά    αναφέρονται    :  η εγγύηση  συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κ.α. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό 
Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως,
τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Άρθρο 7°
Φάκελος προσφοράς
7.1. Με ποινή αποκλεισμού οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»
και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 
όλα τα ζητούμενα από το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρών άρθρο 7.2.

Στον υποφάκελο εγγράφονται όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 6 και 7.2 της 
παρούσας διακήρυξης με την σειρά που αυτά ζητούνται
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7.2. Στον υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά σε ότι αφορά την
τεχνική προσφορά οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού   πρέπει να αναρτήσουν :

Για τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων στην 
οποία θα αναγράφεται ότι οι προσφερόμενες εργασίες θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της  μελέτης με α/α   05/2017.

H επιτροπή διενέργειας  µπορεί  να ζητεί  συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινήσεις που 
άπτονται των τεχνικών προσφορών

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή  pdf, το
οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και  προσκομίζονται    κατά περίπτωση από  
αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  (Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Θέρμης  ,Πλατεία  Δημοκρατίας  1,Θέρμη
τηλ.2313-300700  ,  NUTS  :  GR122,  με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά  και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους
φορείς.

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις και έγγραφα έκδοσης της συμμετέχουσας 
επιχείρησης  υπογράφονται   ψηφιακά ,από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο ,φέρουν     
ψηφιακή υπογραφή  και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση και επίσης δεν απαιτείται η 
σφραγίδα ,ημερομηνία και υπογραφή σε φυσική μορφή.  

Οι τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων  δεν υπογράφονται ψηφιακά, φέρουν σφραγίδα και 
υπογραφή  και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  τόσο για τις Υπεύθυνες 
Δηλώσεις καθώς και για τυχόν  έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

7.3.Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται  ηλεκτρονικά επί  ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
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του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί αναλυτικά στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία

Επί ποινή αποκλεισμού οι αναλυτικές οικονομικές προσφορές θα είναι συνταγμένες στα 
έντυπα οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας και θα αναρτάται το σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή pdf.

7.4. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 

7.5. Ο  προσφέρων θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην 
προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 
διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της διακήρυξης ή της προσφοράς.

7.6 Διευκρινήσεις επί του φακέλου συμμετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται μόνο όταν ζητούνται από
την Επιτροπή   Διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο αυτού με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

7.7 Το σύνολο της επικοινωνίας ,η αποστολή και η λήψη εγγράφων θα πραγματοποιείται με 
ηλεκτρονικό τρόπο και θα είναι έγκυρη μόνο δια μέσω του συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ.

Άρθρο 8°
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού - Ανακήρυξη μειοδότη

8.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικές 
προσφορές μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μέσα στην προθεσμία και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας διακήρυξης.

8.2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί το 
διαγωνισμό.

8.3. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.,  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο

σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται

αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι

ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  μέσω  των

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων,  σε  ημερομηνία  και  ώρα που θα γνωστοποιηθεί  σε

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν  αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση  των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -  Τεχνική
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Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των

προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν  Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να

λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

8.4 Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση   
αυτών μέσω   των  αρμόδιων πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων για  την ανάθεση  δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα

μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των

κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.

• Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  συντάσσει  και  υπογράφει  τα  κατά  περίπτωση

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους

μόνο δια μέσου της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα, δια μέσου της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στους συμμετέχοντες 
χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
χρήστες -οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 
τους ορίζονται.

8.5 Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για 
το σύνολο του  προϋπολογισμού.

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θέρμης 
μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού οργάνου. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί 
και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συμφωνεί 
και ο μειοδότης

Άρθρο 9° 
Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
της  μελέτης της Υπηρεσίας. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για
την παράδοση των υλικών . Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον  προμηθευτή μέχρι και 
την οριστική παραλαβή της συνολικής ποσότητας των εργασιών.
Αποκλείεται αναπροσαρμογή των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή
πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η προσφορά  χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο 
ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ).

Άρθρο 10°
Χρόνος ισχύος προσφορών
10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την 
καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, καθώς και τον χρόνο που 
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αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

10.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από 
τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Άρθρο 11°
Εγγύηση Συμμετοχής
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
δύο τοις  εκατό  (2%) επί  του  ποσού του  προϋπολογισμού,  χωρίς   το   Φ.Π.Α.  για  τον  οποίο
καταθέτει  προσφορά   και  δίδεται  με  ισόποσο  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και
Δανείων  ή από  πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
μέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το
δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. 
Ειδικότερα,  η  εγγύηση  συμμετοχής  που  πρέπει  να  κατατεθεί  από  κάθε  ενδιαφερόμενο  θα
ανέρχεται στο ποσό των 1.966,00€ (98.300,00χ2%). 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
Την ημερομηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
Τον αριθμό της εγγύησης.
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Θέρμης , που διενεργεί το
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.
Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.( Πρέπει   να   έχει  τουλάχιστον  τετράμηνη ισχύ   
από την καταληκτική  ημερομηνία ηλεκτρονικής   υποβολής των προσφορών  ).
Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό
αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση και χρόνο
ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 12°
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και όλα τα 
έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε 
ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι 
μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός  από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια .

Άρθρο 13°
Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές - Πλήθος προσφορών
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Δεν επιτρέπονται μερικές προσφορές ,οι διαγωνιζόμενοι  δίνουν προσφορά για το σύνολο του
προϋπολογισμού.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οιοσδήποτε τύπος προσφερόμενου είδους πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών και της τεχνικής προσφοράς .

Άρθρο 14°
Ενστάσεις-Προσφυγές 
Ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  ή  της  νομιμότητας  διενέργειας  του  ή  της
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν,  υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:

1. 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.

2. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

3.Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη  πάροδο  της  οποίας  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το  παραδεκτό  της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με 600,00€. Το παράβολο αυτό αποτελεί  δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται  με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο. 

4.Για  την  εξέταση  των  προβλεπόμενων  ενστάσεων  που  υποβάλλονται  ενώπιον  του  Δήμου  Θέρμης,
συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη
του οποίου είναι  διαφορετικά  από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα
θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κλπ).

5. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 12 
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»], μέσω του 
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή.

6.Από  01.04.2017  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) (άρθρο 
379 παρ. 8 του Ν.4412/2016) 

 Άρθρο 15°
Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις
Στη συμβατική αξία της προμήθειας , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8%
β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
γ) 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ του Δημοσίου, που παρακρατείται από την 
αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον Δήμο.
δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας   των πληρωμών των σχετικών
παραστατικών δαπάνης.
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Άρθρο 16°
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διενέργειας ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει
εντός προθεσμίας,  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α'
74) των παρακάτω δικαιολογητικών

1.
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016).
 Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),
-οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και Ι.Κ.Ε., 
-ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων
εταιρειών (ΑΕ),
-ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών,
-σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.
Σε  περίπτωση  αλλοδαπών  νομικών  προσώπων,  η  ανωτέρω  υποχρέωση  αφορά  στα  φυσικά
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό  μητρώο δεν προκύπτει  το είδος  του αδικήματος  για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν
1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται
με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί  σε κάθε περίπτωση να
ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.

β. Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της  χώρας  εγκατάστασής  τους  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  εργασιών,
αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  αναστολή  εργασιών  ή  άλλη  ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και επίσης ότι δεν
έχει  κινηθεί  σε  βάρος  τους  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  διαδικασία  αναγκαστικής
εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  άλλη  παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.
Τα περί εκκαθάρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν ισχύουν για ατομικές επιχειρήσεις.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές  τους  υποχρεώσεις  και  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  που  αφορούν  τις  εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
-  αφορά  και  τους  φορείς  επικουρικής  ασφάλισης  και  όχι  μόνο  τους  οργανισμούς  κύριας
ασφάλισης, 
-  αφορά όλους τους απασχολούμενους  στην επιχείρηση,  με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,  που
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο)
καθώς και  εργοδότες  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής στα
ασφαλιστικά ταμεία  που από το νόμο είναι υποχρεωμένοι να  καταβάλουν εισφορές. 
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 δ.  Πιστοποιητικό της  αρμόδιας  αρχής της  χώρας εγκατάστασής τους  περί εγγραφής τους  στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, το οποίο πρέπει
να βρίσκεται σε ισχύ.

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη
μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.

στ.  Οι  κοινοπραξίες  (ενώσεις)  οικονομικών  φορέων  υποβάλλουν  όλα  τα  παραπάνω  κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην κοινοπραξία.
Εάν  σε  κάποια  χώρα  (συμπεριλαμβανομένης  της  Ελλάδας)  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,
μπορεί  να  αντικατασταθούν  από  ένορκη  δήλωση  (βεβαίωση)  του  προσφέροντος  που  γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί
αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται
και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του
αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου.
Οι  ένορκες  βεβαιώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  μέσα στο  χρόνο  που
προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται.

2.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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104
του Ν 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
4.  Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

5.  Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά  που προσκομίσθηκαν νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή του Ν 4412/16, ο
προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  και,  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  104  του  Ν
4412/16,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  και  η  κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

6.Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά
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σε μορφή αρχείου .pdf και στη συνέχεια προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην αναθέτουσα
αρχή,  σε  πρωτοκολλημένο φάκελο ,μέσα  σε  προθεσμία τριών (3)  εργασίμων  ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή τους. Υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα έγγραφα που υπογράφονται ψηφιακά από
τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, δεν απαιτείται να
προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή.

7.  Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της  αναθέτουσας  αρχής  για τη λήψη απόφασης είτε  για  την  κήρυξη  του προσωρινού
αναδόχου  ως  εκπτώτου  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας,  είτε  της  κατακύρωσης  της
σύμβασης. 

8. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 1  7  
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης     

Μετά από εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου η Οικονομική Επιτροπή προβαίνει στην
κατακύρωση του διαγωνισμού.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον κοινοποιηθεί η  απόφαση  κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υπέβαλε επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  έπειτα από σχετική 
πρόσκληση. 

ΑΡΘΡΟ 1  8  
Έγγραφη ειδική πρόσκληση 

1. Στον ανάδοχο   που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
έγγραφη ειδική πρόσκληση , που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος 
β) Την ποσότητα
γ) Την τιμή
δ) Το δήμο για τον οποίο προορίζετε η προμήθεια
ε)Τη  συμφωνία  της  κατακύρωσης  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τυχόν  αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2.  Με  την  ειδική  πρόσκληση   η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  έχει  συναφθεί  και  το  έγγραφο  της
σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ειδικής  πρόσκλησης  ,  για  την  υπογραφή  της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό
του στην Ελλάδα,  εάν υπάρχει,  σε αντίθετη  περίπτωση αποστέλλεται  σχετικό τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον ανάδοχο προβλέπεται
να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή
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της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό,  ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει  σε ισχύ και
αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5.  Εάν ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το συμφωνητικό,  μέσα στην προθεσμία  που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του 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 19°
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης –Ρήτρες
Πριν ή κατά  την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα
πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για το Δημόσιο και να έχει ισχύ
τουλάχιστον δεκατεσσάρων  (14) μηνών  από την υπογραφή της σύμβασης .
.
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Τον εκδότη.
γ) Να απευθύνεται στον Δ. Θέρμης
δ) Τον αριθμό της εγγύησης.
ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
ζ) Τον αριθμό της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του
αποτελέσματος και την σχετική περιγραφή του διαγωνισμού.
η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.
θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δ. Θέρμης και ότι θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
ια) Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί:
Ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα υλικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως
προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα
είναι στο σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας , απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο
ελάττωμα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την
σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, την έγκριση αυτού από
το Δημοτικό Συμβούλιο και εφόσον δεν υπάρχουν ταμειακές εκκρεμότητες του ανάδοχου προς
το Δήμο και έχουν σχέση με την σχετική σε αυτόν ανάθεση. 
Η εγγυητική   μπορεί να παρέχεται και με τη μορφή γραμματίου σύστασης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 20°
Παραλαβή εργασιών
1.Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
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2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3.Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
4.Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η Οποία θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  στην  οποία  δεν  μπορεί  να  συμμετέχουν  ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από
την  σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες
παραλαβής  που  προβλέπονται  από  την  σύμβαση  και  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι
εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  την  ολοκλήρωση  όλων  των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων και την
έγκριση αυτών από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΆΡΘΡΟ 21ο
Σ  ύ  μ  β  α  σ  η  -  Δ  ι  ά  ρ  κ  ε  ι  α     αυτής  

1. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης με α/α  
05/2017 της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών , που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με 
βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί
να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία . Η σύμβαση υπογράφεται από το δήμαρχο ή 
τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο αντιδήμαρχο. 

2.Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για ένα έτος.

Άρθρο 22°
Τόπος τρόπος και  χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Οι εργασίες θα εκτελούνται στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου με τρόπο και τις προδιαγραφές 
που  περιγράφονται στο σκέλος των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης και θα 
εκτελούνται για  τις ταφές αμέσως με την παραλαβή της άδεις ταφής, για  τις εκταφές μετά από 
σχετική εντολή της καθ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών,  για 
εκταφή νεκρού και ενταφιασμό σε υφιστάμενο τάφο, συγγενούς του προηγούμενου θανόντα , 
αμέσως με την παραλαβή της άδεις ταφής και για διαμόρφωση τάφων μετά από εκταφή εντός  
επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική εντολή της καθ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας. 
Η ενημέρωση  για  τις  ταφές  ή  εκταφές  θα  γίνεται  από την  Υπηρεσία,  αφού  γίνει  έλεγχος  των
απαιτούμενων προϋποθέσεων από τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Θέρμης και
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έχουν εξοφληθεί οι οφειλές των υπόχρεων των θανόντων. Η Υπηρεσία θα ενημερώνει έγκαιρα τον
ανάδοχο για τις ταφές, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για την προετοιμασία των τάφων.

ΆΡΘΡΟ 23
Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση-ποινικές ρήτρες     

Σε περίπτωση οριστικής  απόρριψης ολόκληρου ή μέρους  των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής  παραλαβής,  μπορεί  να  εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους
όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα
στην  προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκειας,  κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης,  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε  είναι  δυνατόν  να
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50% της
προβλεπόμενης  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  ή  σε  περίπτωση  τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,  επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας  χωρίς  ΦΠΑ  των  υπηρεσιών  που  παρασχέθηκαν  εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής  αξίας  των  υπηρεσιών  που  παρασχέθηκαν  εκπρόθεσμα,
γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις
επιβαλλόμενες  για  υπέρβαση  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  και  δύνανται  να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν
στις  ως  άνω  τμηματικές  προθεσμίες  παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις
εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  σύνολο  της  σύμβασης  έχει
εκτελεστεί πλήρως.
Το  ποσό  των  ποινικών  ρητρών  αφαιρείται/συμψηφίζεται  από/με  την  αμοιβή  του  αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν  στερεί  από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει  τον
ανάδοχο έκπτωτο.  

Άρθρο 24°
Κήρυξη προμηθευτή  ως έκπτωτου-κυρώσεις
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
β)  σε  περίπτωση  δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών,  εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, 
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:
αα)  αν  δεν  εκπληρώσει  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  δεν  συμμορφωθεί  με  τις  γραπτές
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εντολές  της  υπηρεσίας,  που  είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη
των παρατάσεων.
2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 
όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με 
την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης 
του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτήν. 

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α)  Ολική  κατάπτωση  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  κατά
περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε  από  ποσόν  που  δικαιούται  να  λάβει  είτε  με  κατάθεση  του  ποσού  από  τον  ίδιο  είτε  με
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης  της  προκαταβολής  από τον  προμηθευτή  μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  απόφασης
κήρυξης  του  ως  εκπτώτου,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά  ανώτατο  όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του  αναδόχου  από  το  σύνολο  των
συμβάσεων  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.  

Αρθρο 25°
Τρόπος - χρόνος πληρωμής

1. Η πληρωμή θα γίνεται  μετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση του
σχετικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής  .  Όλα  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ελέγχονται  από  την
αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
2. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  από το δήμο εντός  τριάντα (30) ημερών  από την υποβολή
των σχετικών παραστατικών δαπάνης  από αυτόν. 

Αρθρο 26°
 Δημοσίευση - Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού, μετά   τη δημοσίευση
της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η Διακήρυξη  θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης  (www.thermi.gov.gr) 
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Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο την 06/03/2017. 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά  στο Φ.Ε..Κ (τεύχος Δημοσίευσης Δημοσίων
Συμβάσεων-Δ.Δ.Σ).
Αρμόδιοι υπάλληλοι τηλεφωνικής επικοινωνίας οι κ.κ. Κυριάκης Μιχαήλ  & Κολοκυθάς Αθανάσιος 
,τηλ 2310-478027,2310-478029, Fαχ 2310-478046, δ/νση 2° χλμ Θέρμης –Τριαδίου 

Για όσα δεν προβλέφθηκαν στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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