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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		

Η	Περιφερειακή	 Ένωση	 Δήμων	 Δυτικής	 Ελλάδας,	πρόκειται	 να	 προβεί,	 με	 τη	 διαδικασία	 της	 	 απευθείας	
ανάθεσης	με	το	σύστημα	συλλογής	προσφορών,		στην	προμήθεια	προμήθεια	και	εγκατάσταση	λογισμικού	
οικονομικής	διαχείρισης,	μισθοδοσίας	και	ηλεκτρονικής	διαχείρισης	εγγράφων.	

Έχοντας	υπόψη	με	τις	διατάξεις:	

• Του	 Ν.	 4412/16	 (ΦΕΚ-147	 Α/8-8-16)	 :	 Δημόσιες	 Συμβάσεις	 Έργων,	 Προμηθειών	 και	 Υπηρεσιών	
(προσαρμογή	στις	Οδηγίες	2014/24/ΕΕ	και	2014/25/ΕΕ).	

• Την	 υπ’	 αριθ.	 276	 (ΑΔΑ:	 6210ΟΚΣ1-ΩΛΒ)	 απόφαση	 του	 Δ.Σ.	 της	 ΠΕΔΔΕ	 με	 την	 οποία	 η	 σχετική	
πίστωση	έτους	2019	εντάχθηκε	στον	προϋπολογισμό	της	ΠΕΔΔΕ	

• Τις	 υπ’	 αριθ..	 99	 (ΑΔΑ:	 67ΔΘΟΚΣ1-ΔΚΧ,	 ΑΔΑΜ:	 19REQ005015189)	 Αποφάσεις	 του	 Διοικητικού	
Συμβουλίου	με	 τις	 οποίες	 εγκρίθηκε	 η	 δαπάνη	 και	 το	 τεύχος	 τεχνικών	προδιαγραφών,	 διετέθη	 η	
απαιτούμενη	πίστωση,	 	εγκρίθηκε	η	διενέργεια	της	διαδικασίας	πρόσκλησης	για	την	ανάθεση	της	
προμήθειας	 και	 καθορίσθηκαν	 οι	 όροι	 του	 διαγωνισμού,	 προϋπολογισμού	 18.600,00€	
συμπεριλαμβανομένου	του	αναλογούντος	ΦΠΑ.	

		

καλεί	

τους	προσκληθέντες	οικονομικούς	φορείς	να	υποβάλουν	προσφορά	για	την	ανάδειξη	αναδόχου	εκτέλεσης	
της	ανωτέρω	προμήθειας.	

	

Άρθρο	1:	Αναθέτουσα	Αρχή	-	Στοιχεία	επικοινωνίας	

Περιφερειακή	Ένωση	Δήμων	Δυτικής	Ελλάδας,	Οδός:	Αλ.	Υψηλάντου	114	-	116,	Τ.Κ.	26225,	Πάτρα,		Τηλ.:	
2610	270097,	Fax:	2610	273693,	pedde@pedde.gr		,	Ιστοσελίδα:		http://www.pedde.gr		

Προσφορές	γίνονται	δεκτές	 	στα	γραφεία	της	ΠΕΔΔΕ	που	βρίσκονται	στην	Οδό	Αλ.	Υψηλάντου	114	 -	116,	
Τ.Κ.	26225,	Πάτρα,				σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	Ν.4412/2016,		μέχρι	,		μέχρι	12η	του	μηνός	Ιουνίου	του	
έτους	2019,	ημέρα	Τετάρτη,	και	ώρα	14:00	μ.μ.			

Εφόσον	οι	ανωτέρω	υπηρεσίες	μεταστεγασθούν	κατά	τη	διάρκεια	της	διαδικασίας	ανάθεσης	ή	εκτέλεσης	
της	 υπηρεσίας,	 υποχρεούνται	 να	 δηλώσουν	 άμεσα	 τα	 νέα	 τους	 στοιχεία	 στους	
ενδιαφερόμενους/προσφέροντες	ή	στον	ανάδοχο.	

	

Άρθρο	2:	Παραλαβή	εγγράφων	σύμβασης	και	τευχών	

1.	Τα	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:	

α)	η	παρούσα	αναλυτική	πρόσκληση,	

β)	τυχόν	συμπληρωματικές	πληροφορίες	και	διευκρινίσεις	που	θα	παρασχεθούν	από	την	αναθέτουσα	αρχή	
επί	των	ανωτέρω	

2.	 Οι	 ενδιαφερόμενοι	 μπορούν	 ακόμα,	 να	 λάβουν	 γνώση	 των	 εγγράφων	 της	 σύμβασης	 με	 άμεση	 και	
δωρεάν	πρόσβαση	στα	έγγραφα	της	σύμβασης	στη	διεύθυνση	διαδικτύου	www.pedde.gr			

3.	 Η	 	 	 προκήρυξη	 του	 διαγωνισμού	 καθώς	 και	 ο	 πλήρης	φάκελος	 δημόσιας	 σύμβασης	 θα	 βρίσκεται	 στα	
γραφεία	της	Α.Α.	με	πρόσβαση	σε	κάθε	προσκληθέντα	ενδιαφερόμενο	

	

Άρθρο	3:	Αντικείμενο	του	διαγωνισμού	



1.	Ο	διαγωνισμός	αφορά	στην	προμήθεια	προμήθεια	και	εγκατάσταση	λογισμικού	οικονομικής	διαχείρισης,	
μισθοδοσίας	και	ηλεκτρονικής	διαχείρισης	εγγράφων.	

2.	Δε	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.	

	

Άρθρο	4:	Προϋπολογισμός	της	σύμβασης	

Ο	 συνολικός	 προϋπολογισμός	 της	 σύμβασης	 ανέρχεται	 σε	 18.600	 Ευρώ	 και	 αναλύεται	 σε	 Καθαρή	 αξία:		
15.000,00	€	και	Φόρος	Προστιθέμενης	Αξίας:		3.600,00€.			

		

Άρθρο	5:	Χρηματοδότηση	της	σύμβασης	-	Πληρωμή	Αναδόχου	

1.	Η	παρούσα	σύμβαση	χρηματοδοτείται	από	τον	προϋπολογισμό	της	ΠΕΔ	σύμφωνα	με	τις	υπ’	αριθ.	81	και	
82/2019		αποφάσεις			για	την	ανάληψη	της	υποχρέωσης	και	τη	διάθεση	της	πίστωσης)	

2.	Υπόκειται	στις	κρατήσεις	που	προβλέπονται	από	τη	νομοθεσία,	περιλαμβανομένης	της	κράτησης	ύψους	
0,06	%	υπέρ	των	λειτουργικών	αναγκών	της	Ενιαίας	Ανεξάρτητης	Αρχής	Δημοσίων	Συμβάσεων,	σύμφωνα	με	
το	άρθρο	4	παρ	3	του	Ν	4013/2011.	

3.	Ο	Ανάδοχος	μπορεί	να	πληρώνεται	τμηματικά,	μετά	την	σύνταξη	και	υπογραφή	βεβαίωσης	παραλαβής	
και	λειτουργίας	από	την	αρμόδια	επιτροπή,	με	την	έκδοση	χρηματικού	εντάλματος.	

Σε	 περίπτωση	 που	 έχει	 καταλογιστεί	 ποινική	 ρήτρα	 εις	 βάρος	 του	 ανάδοχου	 εξαιτίας	 συμβατικής	
παράλειψης,	 αυτή	 θα	 αφαιρείται	 από	 το	 ποσό	 της	 οικείας	 πιστοποίησης	 και	 η	 διαφορά	 θα	 αποτελεί	 το	
τελικά	πιστοποιούμενο	προς	πληρωμή	ποσό.	

	

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	

Προσφορές	γίνονται	δεκτές	 	στα	γραφεία	της	ΠΕΔΔΕ	που	βρίσκονται	στην	Οδό	Αλ.	Υψηλάντου	114	 -	116,	
Τ.Κ.	26225,	Πάτρα,			 	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	Ν.4412/2016,		μέχρι	12η	του	μηνός	Ιουνίου	του	έτους	
2019,	ημέρα	Τετάρτη,,	και	ώρα	14:00	μ.μ.			

	

Άρθρο	8:	Υποβολή	φακέλου	προσφοράς	

1.	Οι	 φάκελοι	 των	 προσφορών	 υποβάλλονται	 μέσα	 στην	 προθεσμία	 του	 άρθρου	 7	 είτε	 (α)	 με	 κατάθεσή	
τους	στο	πρωτόκολλο	της	αναθέτουσας	αρχής	είτε	(β)	με	συστημένη	επιστολή	προς	την	αναθέτουσα	αρχή.	
Σε	 περίπτωση	 ταχυδρομικής	 αποστολής	 ή	 κατάθεσης	 στο	 πρωτόκολλο,	 οι	 φάκελοι	 προσφοράς	 γίνονται	
δεκτοί	 εφόσον	 έχουν	 πρωτοκολληθεί	 στο	 πρωτόκολλο	 της	 αναθέτουσας	 αρχής	 που	 διεξάγει	 τον	
διαγωνισμό,	το	αργότερο	μέχρι	την	ημερομηνία	και	ώρα	του	διαγωνισμού,	όπως	ορίζονται	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.	Δεν	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:	

Προσφορά	του	……………………………………….	(όνομα,	επώνυμο,	τίτλος,	τηλ.	fax,	e-mail)	

Προς:		Περιφερειακή	Ένωση	Δήμων	Δυτικής	Ελλάδας	

για		την	προμήθεια	και	εγκατάσταση	«Λογισμικού	οικονομικής	διαχείρισης,	μισθοδοσίας	και	ηλεκτρονικής	
διαχείρισης	εγγράφων»			

Αναθέτουσα	Αρχή:				Περιφερειακή	Ένωση	Δήμων	Δυτικής	Ελλάδας	

		Ημερομηνία	λήξης	προθεσμίας	υποβολής	προσφορών	12/6/2019	

3.	Εντός	 του	σφραγισμένου	φακέλου	υποβάλλονται	 	σε	δύο	 ξεχωριστοί	υποφάκελοι	 	με	 τίτλο	ο	μεν	ένας	
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	–ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	,	ο	δε	άλλος		«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,	κατά	τα	οριζόμενα	στο	
άρθρο	9.	

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	μετά	από	την	ημερομηνία	
υποβολής	του	άρθρου	7	της	παρούσας,	δεν	αποσφραγίζονται,	αλλά	επιστρέφονται	κατά	τα	οριζόμενα	στο	
άρθρο	11.	

6.	Για	τυχόν	προσφορές	που	υποβάλλονται	εκπρόθεσμα,	η	Επιτροπή	Διαγωνισμού	σημειώνει	στο	πρακτικό	
της	την	εκπρόθεσμη	υποβολή	(ακριβή	ώρα	που	περιήλθε	η	προσφορά	στην	κατοχή	της)	και	τις	απορρίπτει	
ως	μη	κανονικές.	

7.	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	 (προσφορά)	 των	 διαγωνιζομένων	 περιλαμβάνει,	 επί	 ποινή	 αποκλεισμού	 δύο	
ξεχωριστούς	 υποφάκελους	 	 με	 τίτλο	 ο	 μεν	 ένας	 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	 –ΤΕΧΝΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	 ,	 ο	 δε	 άλλος		
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	

2.	Ο	υποφάκελος				«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	–ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	περιλαμβάνει	το	Φύλλο	συμμόρφωσης	,	που	
ακολουθεί	ως	Παράρτημα	και	κάθε	άλλο	στοιχείο	που	να	τεκμηριώνει	τα	στοιχεία	και	χαρακτηριστικά	των	
προσφερομένων	ειδών	(prospectus	κλπ)	

3.	 Ο	 υποφάκελος	 	 	 	 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	 του	 υποψηφίου,	 περιλαμβάνει	 την	 	 οικονομική	 του	
προσφορά,	σύμφωνα	με	το	πρότυπο	Οικονομικής	Προσφοράς,	που	ακολουθεί	ως	Παράρτημα.	

	

Άρθρο	10:	Σύστημα	υποβολής	οικονομικών	προσφορών	

1.	 Η	 τιμή	 των	 ειδών	 δίνεται	 ανά	 μονάδα,	 όπως	 καθορίζεται	 στα	 πρότυπο	Οικονομικής	Προσφοράς.	 Στην	
τιμή	περιλαμβάνονται	οι	υπέρ	τρίτων	κρατήσεις,	ως	και	κάθε	άλλη	επιβάρυνση,	σύμφωνα	με	την	κείμενη	



νομοθεσία,	μη	συμπεριλαμβανομένου	Φ.Π.Α.,	 για	 την	προμήθεια	 των	 ειδών	στον	 τόπο	 και	με	 τον	 τρόπο	
που	προβλέπεται	στα	έγγραφα	της	σύμβασης.	

2.	Η	προσφερόμενη	τιμή	δίνεται	σε	ευρώ	

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

4.	Δεν	επιτρέπεται	η	υποβολή	εναλλακτικών	προσφορών.	

5.	Δεν	επιτρέπεται	η	υποβολή	αντιπροσφορών	ή	τμηματικής	προσφοράς.	

	

Άρθρο	11:	Παραλαβή	προσφορών	–	Στάδια	αποσφράγισης	αξιολόγησης	–	

Κατακύρωση	

1.	Παραλαβή	και	εξέταση	των	φακέλων	προσφοράς	

α)			Η	παραλαβή	των	φακέλων	των	προσκληθέντων	γίνεται	μέχρι	την	ημερομηνία	και	ώρα	που	αναφέρεται	
στο	 σχετικό	 άρθρο	 7	 της	 πρόσκλησης.	 	 	 Η	 υποβολή	 μόνο	 μίας	 προσφοράς	 δεν	 αποτελεί	 κώλυμα	 για	 τη	
συνέχιση	της	διαδικασίας	του	διαγωνισμού	και	την	ανάθεση	της	σύμβασης.	

β)	 Δεν	 απαιτείται	 η	 συγκρότηση	 συλλογικού	 οργάνου	 για	 τα	 αξιολόγηση	 των	 προσφορών,	 όπως	 ρητά	
ορίζεται	στην	παρ.	2	του	άρθρου	118	του	Ν.	4412/16.		Η	αποσφράγιση	διενεργείται	δημόσια,	παρουσία	των	
προσφερόντων	 ή	 των	 νομίμως	 εξουσιοδοτημένων	 εκπροσώπων	 τους,	 οι	 οποίοι	 λαμβάνουν	 γνώση	 των	
λοιπών	συμμετεχόντων	στη	διαδικασία	και	των	στοιχείων	που	υπoβλήθηκαν	από	αυτούς,	σύμφωνα	με	το	
άρθρο	21	του	Ν.4412/2016.	

2.	Στάδια	αποσφράγισης	και	αξιολόγησης	προσφορών	

α)	 Αποσφραγίζεται	 ο	 κυρίως	 φάκελος	 προσφοράς,	 εντός	 του	 οποίου	 ευρίσκονται	 	 δύο	 ξεχωριστοί	
υποφάκελοι		με	τίτλο	ο	μεν	ένας	«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	–ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ»		

β)	 Στη	 συνέχεια	 το	 αρμόδιο	 όργανο	 προβαίνει	 στην	 αξιολόγηση	 του	 περιεχομένου	 του	 φακέλου	
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ	 ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ	 –	 ΤΕΧΝΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ,	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 των	 εγγράφων	 της	
σύμβασης	και	συντάσσει	πρακτικό	για	την	απόρριψη	εκείνων	που	δεν	γίνονται	αποδεκτές	και	την	αποδοχή	
των	προσφορών	με	βάση	το	κριτήριο	ανάθεσης	των	εγγράφων	της	σύμβασης.			
γ)	 Οι	 κατά	 τα	 ανωτέρω	 σφραγισμένοι	 φάκελοι	 με	 τα	 οικονομικά	 στοιχεία	 των	 προσφορών,	 μετά	 την	
ολοκλήρωση	της	αξιολόγησης	των	λοιπών	στοιχείων	των	προσφορών,	αποσφραγίζονται	ακολούθως	ή	κατά	
την	ημερομηνία	και	ώρα	που	ορίζεται	στην	ειδική	πρόσκληση.	Για	όσες	προσφορές	δεν	κρίθηκαν	αποδεκτές	
κατά	 τα	 προηγούμενα	 ως	 άνω	 στάδια	 α΄	 και	 β΄	 οι	 φάκελοι	 της	 οικονομικής	 προσφοράς	 δεν	
αποσφραγίζονται	αλλά	τηρούνται	από	την	αναθέτουσα	αρχή	μέχρι	την	οριστική	επίλυση	τυχόν	διαφορών	
που	προκύψουν	από	την	ως	άνω	διαδικασία.		
δ)	 Η	 Επιτροπή	 Αξιολόγησης	 προβαίνει	 στην	 αξιολόγηση	 και	 των	 οικονομικών	 προσφορών	 και	 συντάσσει	
πρακτικό	 στο	 οποίο	 εισηγείται	 αιτιολογημένα	 την	 αποδοχή	 ή	 απόρριψή	 τους,	 την	 κατάταξη	 των	
προσφορών	με	βάση	το	οριζόμενο	με	την	παρούσα	κριτήριο	ανάθεσης	και	την	ανάδειξη	του	προσωρινού	
αναδόχου.		
ε)	Το	πρακτικό	αποστέλλεται	 	 για	έγκριση,	 και	στους	προσφέροντες.	Κατά	της	ανωτέρω	απόφασης	χωρεί	
ένσταση,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	127	του	Ν.4412/2016.	

στ)	 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.		

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	 15	 της	



παρούσας.	 Τα	 δικαιολογητικά	 προσκομίζονται	 σε	 σφραγισμένο	 φάκελο,	 ο	 οποίος	 παραδίδεται	 στο	
πρωτόκολλο	της	Α.Α..	

β)	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	 δεν	 καλύπτουν	 τις	
υποχρεώσεις	του	άρθρου	73	του	Ν.	4412/16,	ή	

ii)	αν	δεν	υποβληθούν	στο	προκαθορισμένο	χρονικό	διάστημα	 τα	απαιτούμενα	πρωτότυπα	ή	αντίγραφα,	
των	παραπάνω	δικαιολογητικών,	ή	

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	υπογραφή	της	σύμβασης	από	
τον	Δήμαρχο	και	τον	ανάδοχο.			

γ)	 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	επόμενο	προσφέροντα.			Αν	κανένας	από	τους	προσφέροντες	δεν	
προσέλθει	για	την	υπογραφή	του	συμφωνητικού,	η	διαδικασία	ανάθεσης	ματαιώνεται.	

	

Άρθρο	12:	Δικαιούμενοι	συμμετοχής	στον	διαγωνισμό	

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

α)	σε	κράτος-μέλος	της	Ένωσης,	

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

γ)	 σε	 τρίτες	 χώρες	 που	 έχουν	 υπογράψει	 και	 κυρώσει	 τη	 ΣΔΣ,	 στο	 βαθμό	 που	 η	 υπό	 ανάθεση	 δημόσια	
σύμβαση	 καλύπτεται	 από	 τα	Παραρτήματα	 1,	 2,	 4	 και	 5	 και	 τις	 γενικές	 σημειώσεις	 του	 σχετικού	 με	 την	
Ένωση	Προσαρτήματος	I	της	ως	άνω	Συμφωνίας,	καθώς	και		

δ)	σε	τρίτες	χώρες	που	δεν	εμπίπτουν	στην	περίπτωση	γ΄	 της	παρούσας	παραγράφου	και	έχουν	συνάψει	
διμερείς	ή	πολυμερείς	συμφωνίες	με	την	Ένωση	σε	θέματα	διαδικασιών	ανάθεσης	δημοσίων	συμβάσεων.	

2.	Οι	ενώσεις	οικονομικών	φορέων	συμμετέχουν	υπό	τους	όρους	των	παρ.	2,	3	και	4	του	άρθρου	19	του	Ν.	
4412/2016.	

Δεν	 απαιτείται	 από	 τις	 εν	 λόγω	 ενώσεις	 να	 περιβληθούν	 συγκεκριμένη	 νομική	 μορφή	 για	 την	 υποβολή	
προσφοράς.	Σε	περίπτωση	που	η	ένωση	αναδειχθεί	ανάδοχος	η	νομική	της	μορφή	πρέπει	να	είναι	τέτοια	
που	 να	 εξασφαλίζεται	 η	 ύπαρξη	 ενός	 και	 μοναδικού	 φορολογικού	 μητρώου	 για	 την	 ένωση	 (πχ	
κοινοπραξία).	

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

	

	



Άρθρο	13:	Λόγοι	αποκλεισμού	

Παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 δεν	 προβλέπεται,	 ως	 προκαταρκτική	 απόδειξη	 της	 μη	 ύπαρξης	 των	 κατωτέρω	
κωλυμάτων,	 η	 συμπλήρωση	 της	 οικείας	 υπεύθυνης	 δήλωσης	 (ΤΕΥΔ),	 ισχύουν	 οι	 αναφερόμενοι	 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:	

1.	Όταν	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	 (ΕΕ	 C	 195	 της	 25.6.1997,	 σ.	 1)	 και	 στην	 παράγραφο	 1	 του	 άρθρου	 2	 της	
απόφασης-πλαίσιο	 2003/568/ΔΕΥ	 του	 Συμβουλίου	 της	 22ας	 Ιουλίου	 2003,	 για	 την	 καταπολέμηση	 της	
δωροδοκίας	 στον	 ιδιωτικό	 τομέα	 (ΕΕ	 L	 192	 της	 31.7.2003,	 σ.	 54),	 καθώς	 και	 όπως	 ορίζεται	 στην	 κείμενη	
νομοθεσία	ή	στο	εθνικό	δίκαιο	του	οικονομικού	φορέα,	

γ)	 απάτη,	 κατά	 την	 έννοια	 του	 άρθρου	 1	 της	 σύμβασης	 σχετικά	 με	 την	 προστασία	 των	 οικονομικών	
συμφερόντων	 των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων	 (ΕΕ	C	316	 της	27.11.1995,	σ.	 48),	η	οποία	κυρώθηκε	με	 το	 ν.	
2803/2000	 (Α΄	 48),	 δ)	 τρομοκρατικά	 εγκλήματα	 ή	 εγκλήματα	 συνδεόμενα	 με	 τρομοκρατικές	
δραστηριότητες,	όπως	ορίζονται,	αντιστοίχως,	στα	άρθρα	1	και	3	της	απόφασης-	πλαίσιο	2002/475/ΔΕΥ	του	
Συμβουλίου	της	13ης	Ιουνίου	2002,	για	την	καταπολέμηση	της	τρομοκρατίας	(ΕΕ	L	164	της	22.6.2002,	σ.	3)	ή	
ηθική	αυτουργία	ή	συνέργεια	ή	απόπειρα	διάπραξης	εγκλήματος,	όπως	ορίζονται	στο	άρθρο	4	αυτής,	

ε)	νομιμοποίηση	εσόδων	από	παράνομες	δραστηριότητες	ή	χρηματοδότηση	της	τρομοκρατίας,	όπως	αυτές	
ορίζονται	 στο	 άρθρο	 1	 της	 Οδηγίας	 2005/60/ΕΚ	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	 Συμβουλίου	 της	
26ης	Οκτωβρίου	2005,	σχετικά	με	την	πρόληψη	της	χρησιμοποίησης	του	χρηματοπιστωτικού	συστήματος	
για	τη	νομιμοποίηση	εσόδων	από	παράνομες	δραστηριότητες	και	τη	χρηματοδότηση	της	τρομοκρατίας	(ΕΕ	
L	309	της	25.11.2005,	σ.	15),	η	οποία	ενσωματώθηκε	στην	εθνική	νομοθεσία	με	το	ν.	3691/2008	(Α΄	166),	

στ)	 παιδική	 εργασία	 και	 άλλες	 μορφές	 εμπορίας	 ανθρώπων,	 όπως	 ορίζονται	 στο	 άρθρο	 2	 της	 Οδηγίας	
2011/36/ΕΕ	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	της	5ης	Απριλίου	2011,	για	την	πρόληψη	
και	την	καταπολέμηση	της	εμπορίας	ανθρώπων	και	για	την	προστασία	των	θυμάτων	της,	καθώς	και	για	την	
αντικατάσταση	 της	 απόφασης-πλαίσιο	 2002/629/ΔΕΥ	 του	 Συμβουλίου	 (ΕΕ	 L	 101	 της	 15.4.2011,	 σ.	 1),	 η	
οποία	ενσωματώθηκε	στην	εθνική	νομοθεσία	με	το	ν.	4198/2013	(Α΄	215	).	

Ο	 οικονομικός	φορέας	 αποκλείεται	 επίσης	 όταν	 το	 πρόσωπο	 εις	 βάρος	 του	 οποίου	 εκδόθηκε	 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.	

Η	υποχρέωση	του	προηγούμενου	εδαφίου	αφορά	ιδίως:	

αα)	στις	περιπτώσεις	εταιρειών	περιορισμένης	ευθύνης	(Ε.Π.Ε.)	και	προσωπικών	εταιρειών	(Ο.Ε.	και	Ε.Ε.),	
τους	διαχειριστές,	

ββ)	στις	περιπτώσεις	ανωνύμων	εταιρειών	(Α.Ε.),	τον	Διευθύνοντα	Σύμβουλο,	καθώς	και	όλα	τα	μέλη	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου.	

2.	Όταν	ο	προσφέρων	έχει	αθετήσει	τις	υποχρεώσεις	του	όσον	αφορά	στην	καταβολή	φόρων	ή	εισφορών	
κοινωνικής	ασφάλισης	και	αυτό	έχει	διαπιστωθεί	από	δικαστική	ή	διοικητική	απόφαση	με	τελεσίδικη	και	
δεσμευτική	 ισχύ,	 σύμφωνα	 με	 διατάξεις	 της	 χώρας	 όπου	 είναι	 εγκατεστημένος	 ή	 την	 εθνική	 νομοθεσία	
ή/και	η	αναθέτουσα	αρχή	μπορεί	να	αποδείξει	με	τα	κατάλληλα	μέσα	ότι	ο	προσφέρων	έχει	αθετήσει	τις	
υποχρεώσεις	του	όσον	αφορά	την	καταβολή	φόρων	ή	εισφορών	κοινωνικής	ασφάλισης.	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.	 Δεν	
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.	

3.	Κατ’εξαίρεση,	για	επιτακτικούς	λόγους	δημόσιου	συμφέροντος,	όπως	δημόσιας	υγείας	ή	προστασίας	του	
περιβάλλοντος	δεν	εφαρμόζονται	οι	παράγραφοι	1	και	2.	Κατ’εξαίρεση,	όταν	ο	αποκλεισμός	είναι	σαφώς	
δυσανάλογος,	 ιδίως	όταν	μόνο	μικρά	ποσά	των	φόρων	ή	των	εισφορών	κοινωνικής	ασφάλισης	δεν	έχουν	
καταβληθεί	ή	όταν	ο	προσφέρων	ενημερώθηκε	σχετικά	με	το	ακριβές	ποσό	που	οφείλεται	λόγω	αθέτησης	
των	 υποχρεώσεών	 του	 όσον	 αφορά	 στην	 καταβολή	φόρων	 ή	 εισφορών	 κοινωνικής	 ασφάλισης	 σε	 χρόνο	
κατά	τον	οποίο	δεν	είχε	τη	δυνατότητα	να	λάβει	μέτρα,	σύμφωνα	με	το	τελευταίο	εδάφιο	της	παρ.	2	του	
άρθρου	73	ν.	4412/2016,	πριν	από	την	εκπνοή	της	προθεσμίας	υποβολής	προσφοράς,	δεν	εφαρμόζεται	η	
παράγραφος	2.	

4.	Αποκλείεται	από	τη	συμμετοχή	στη	διαδικασία	σύναψης	δημόσιας	σύμβασης	(διαγωνισμό),	οικονομικός	
φορέας	σε	οποιαδήποτε	από	τις	ακόλουθες	καταστάσεις:	

α)	εάν	η	αναθέτουσα	αρχή	μπορεί	να	αποδείξει	με	κατάλληλα	μέσα	αθέτηση	των	ισχυουσών	υποχρεώσεων	
που	προβλέπονται	στην	παρ.	 2	 του	άρθρου	18,	β)	 εάν	ο	οικονομικός	φορέας	 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	νόμου,	

γ)	 εάν	 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,	

δ)	 εάν	 μία	 κατάσταση	 σύγκρουσης	 συμφερόντων	 κατά	 την	 έννοια	 του	 άρθρου	 24	 δεν	 μπορεί	 να	
θεραπευθεί	αποτελεσματικά	με	άλλα,	λιγότερο	παρεμβατικά,	μέσα,	

ε)	εάν	μία	κατάσταση	στρέβλωσης	του	ανταγωνισμού	από	την	πρότερη	συμμετοχή	

των	οικονομικών	φορέων	κατά	την	προετοιμασία	της	διαδικασίας	σύναψης	σύμβασης,	κατά	τα	οριζόμενα	
στο	άρθρο	48,	δεν	μπορεί	να	θεραπευθεί	με	άλλα,	λιγότερο	παρεμβατικά,	μέσα,	

στ)	εάν	ο	οικονομικός	φορέας	έχει	επιδείξει	σοβαρή	ή	επαναλαμβανόμενη	πλημμέλεια	κατά	την	εκτέλεση	
ουσιώδους	 απαίτησης	 στο	 πλαίσιο	 προηγούμενης	 δημόσιας	 σύμβασης,	 προηγούμενης	 σύμβασης	 με	
αναθέτοντα	 φορέα	 ή	 προηγούμενης	 σύμβασης	 παραχώρησης	 που	 είχε	 ως	 αποτέλεσμα	 την	 πρόωρη	
καταγγελία	της	προηγούμενης	σύμβασης,	αποζημιώσεις	ή	άλλες	παρόμοιες	κυρώσεις,	

ζ)	 εάν	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 έχει	 κριθεί	 ένοχος	 σοβαρών	 ψευδών	 δηλώσεων	 κατά	 την	 παροχή	 των	
πληροφοριών	που	απαιτούνται	για	την	εξακρίβωση	της	απουσίας	των	λόγων	αποκλεισμού	ή	την	πλήρωση	
των	 κριτηρίων	 επιλογής,	 έχει	 αποκρύψει	 τις	 πληροφορίες	 αυτές	 ή	 δεν	 είναι	 σε	 θέση	 να	 προσκομίσει	 τα	
δικαιολογητικά	που	απαιτούνται	κατ’	εφαρμογή	του	άρθρου	79,	

η)	εάν	ο	οικονομικός	φορέας	επιχειρεί	να	επηρεάσει	με	αθέμιτο	τρόπο	τη	διαδικασία	λήψης	αποφάσεων	
της	 αναθέτουσας	 αρχής,	 να	 αποκτήσει	 εμπιστευτικές	 πληροφορίες	 που	 ενδέχεται	 να	 του	 αποφέρουν	
αθέμιτο	 πλεονέκτημα	 στη	 διαδικασία	 σύναψης	 σύμβασης	 ή	 να	 παράσχει	 εξ	 αμελείας	 παραπλανητικές	
πληροφορίες	που	ενδέχεται	 να	επηρεάσουν	ουσιωδώς	 τις	αποφάσεις	που	αφορούν	 τον	αποκλεισμό,	 την	
επιλογή	ή	την	ανάθεση,	

θ)	 Εάν	 η	 αναθέτουσα	 αρχή	 μπορεί	 να	 αποδείξει,	 με	 κατάλληλα	 μέσα,	 ότι	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 έχει	
διαπράξει	σοβαρό	επαγγελματικό	παράπτωμα,	το	οποίο	θέτει	εν	αμφιβόλω	την	ακεραιότητά	του.	

5.	Η	αναθέτουσα	αρχή	αποκλείει	οικονομικό	φορέα	σε	οποιοδήποτε	χρονικό	σημείο	



κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 διαδικασίας	 σύναψης	 σύμβασης,	 όταν	 αποδεικνύεται	 ότι	 αυτός	 βρίσκεται	 λόγω	
πράξεων	 ή	 παραλείψεων	 αυτού	 είτε	 πριν	 είτε	 κατά	 τη	 διαδικασία,	 σε	 μία	 από	 τις	 περιπτώσεις	 των	
παραγράφων	1,	2	και	4.	

6.	Οικονομικός	φορέας	που	εμπίπτει	σε	μια	από	τις	καταστάσεις	που	αναφέρονται	στις	παραγράφους	1	και	
4	 μπορεί	 να	 προσκομίζει	 στοιχεία	 προκειμένου	 να	 αποδείξει	 ότι	 τα	 μέτρα	 που	 έλαβε	 επαρκούν	 για	 να	
αποδείξουν	την	αξιοπιστία	του,	παρότι	συντρέχει	ο	σχετικός	λόγος	αποκλεισμού.	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	

7.	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.	

8.	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	(διαγωνισμό).	

9.	Δεν	είναι	εγγεγραμμένος	στα	μητρώα	του	οικείου	επιμελητηρίου	στο	οποίο	να	αποδεικνύεται	το	ειδικό	
επάγγελμά	του.	

	

Άρθρο	14:	Τυποποιημένο	έντυπο	υπεύθυνης	δήλωσης	(ΤΕΥΔ)	

Δεν	προβλέπεται,	ως	προκαταρκτική	απόδειξη	 της	μη	ύπαρξης	 των	ανωτέρω	κωλυμάτων,	η	συμπλήρωση	
της	οικείας	υπεύθυνης	δήλωσης	(ΤΕΥΔ)	

	

Άρθρο	15:	Δικαιολογητικά	

Ο	ανάδοχος	στον	οποίο	πρόκειται	να	γίνει	η	κατακύρωση	(«προσωρινός	ανάδοχος»),	οφείλει	να	υποβάλει	
εντός	προθεσμίας	δέκα	(10)	ημερών	από	την	κοινοποίηση	της	πρόσκλησης,	τα	ακόλουθα	κατά	περίπτωση	
δικαιολογητικά	επί	ποινή	αποκλεισμού:	

1.	Απόσπασμα	ποινικού	μητρώου	(έκδοσης	τελευταίου	εξαμήνου),	ή	ελλείψει	αυτού,	ισοδύναμο	έγγραφο	
που	εκδίδεται	από	αρμόδια	δικαστική	ή	διοικητική	αρχή	του	κράτους	μέλους	που	εκδίδεται	ή	 της	χώρας	
καταγωγής	 ή	 της	 χώρας	 όπου	 είναι	 εγκατεστημένος	 ο	 εν	 λόγω	 οικονομικός	 φορέας,	 από	 τον	 οποίο	
προκύπτει	ότι	πληρούνται	οι	προϋποθέσεις	του	άρθρου	13.	Της	παρούσης.	

Υπόχρεοι	στην	προσκόμιση	του	ως	άνω	αποσπάσματος	ποινικού	μητρώου	είναι:	

Α)	Φυσικά	πρόσωπα	

Β)	διαχειριστές	ΕΠΕ,	ΙΚΕ	ΟΕ	και	ΕΕ	

Γ)	Διευθύνων	σύμβουλος	και	όλα	τα	μέλη	του	Δ.Σ	στης	Α.Ε.	

Δ)	σε	κάθε	άλλη	περίπτωση	νομικού	προσώπου,	οι	διαχειριστές	και	νόμιμοι	εκπρόσωποι	του.	

2.	Πιστοποιητικό	του	οικείου	Επιμελητηρίου	με	το	οποίο	θα	πιστοποιείται	η	εγγραφή	τους	σε	αυτό	και	το	
ειδικό	 επάγγελμά	 τους	 ή	 βεβαίωση	 άσκησης	 επαγγέλματος	 από	 αρμόδια	 δημόσια	 αρχή,	 που	 θα	 έχουν	
εκδοθεί	το	πολύ	τρεις	(3)	μήνες	πριν	από	την	ημερομηνία	υποβολής	των	δικαιολογητικών.	

3.	 Ασφαλιστική	 ενημερότητα	 τόσο	 για	 τους	 εργαζόμενους	 με	 οποιαδήποτε	 σχέση	 εργασίας	 στην	
επιχείρηση	του	συμμετέχοντος	όσο	και	τους	εκπροσώπους	αυτού,	εφόσον	υπάρχει	υποχρέωση	ασφάλισης,	



που	 είναι	 ασφαλισμένοι	 σε	 διαφορετικούς	 οργανισμούς	 κοινωνικής	 ασφάλισης	 και	 όχι	 μόνο	 τους	
ασφαλισμένου	στο	ΙΚΑ.	

4.	Φορολογική	ενημερότητα	

Στην	 περίπτωση	 που	 ο	 Ανάδοχος	 είναι	 εταιρεία,	 τα	 έγγραφα	 νομιμοποίησης	 του	 προσώπου	 που	 θα	
υπογράψει	 τη	 Σύμβαση,	 εφόσον	 δεν	 τα	 έχει	 καταθέσει	 με	 την	 προσφορά	 του	 (π.χ.	 ΦΕΚ/καταστατικό	
σύστασης	εταιρίας,	παραστατικό	εκπροσώπησης).			

Άρθρο	16:	Χρόνος	ισχύος	προσφορών	

Κάθε	υποβαλλόμενη	προσφορά	δεσμεύει	τον	συμμετέχοντα	στον	διαγωνισμό	κατά	τη	διάταξη	του	άρθρου	
97	του	Ν.	4412/2016,	για	διάστημα	τριών	(3)	μηνών,	από	την	ημερομηνία	υποβολής	των	προσφορών.	

Άρθρο	17:	Εγγυήσεις	συμμετοχής	και	καλής	εκτέλεσης	

1.Δεν	 απαιτείται,	 λόγω	 του	 είδους	 του	 διαγωνισμού	 και	 του	 ύψους	 της	 σύμβασης	 εγγυητική	 επιστολή	
συμμετοχής	και	καλής	εκτέλεσης.		

2.	Ο	ανάδοχος	μπορεί	να	ζητήσει	προκαταβολή	μέχρι	κατ΄άρθρο	72	του	Ν.	4412/16,	καταθέτοντας	σχετική	
«εγγυητική	επιστολή	προκαταβολικής»,	κατά	τα	διαλαμβανόμενα	στο	ίδιο	άρθρο.				

Άρθρο	18:	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.		Κατά	τα	
λοιπά	ισχύουν	τα	αναφερόμενα	στο	σχετικό	άρθρο	127	του	Ν.	4412/16.	

	

Άρθρο	19:	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.	

3	 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.	

4	 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	20:	Δημοσιότητα			

Το	πλήρες	κείμενο	της	Πρόσκλησης	δημοσιεύεται	στο	site			της	ΠΕΔΔΕ.	(http://www.pedde.gr/	

Άρθρο	21:	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	

2. Αναλυτική	Διακήρυξη	

	



Άρθρο	22:	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	και	γνωρίζει	πλήρως	τις	συνθήκες	εκτέλεσης	
της	προμήθειας/υπηρεσίας.	

	

Άρθρο	23:	Χρόνος,	τόπος	και	διάρκεια	εκτέλεσης	της	προμήθειας	

Η	προμήθεια,	 	 εγκατάσταση	 και	 θέση	 σε	 λειτουργία	 θα	 πραγματοποιηθεί	 	 στα	 γραφεία	 της	 ΠΕΔΔΕ,	 που	
βρίσκονται	στην	Οδό	Αλ.	Υψηλάντου	114	-	116,	Τ.Κ.	26225,	Πάτρα	

	

Άρθρο	25	:	Διάφορες	ρυθμίσεις	

Η	 έγκριση	 διενέργειας	 της	 δημοπρατούμενης	 υπηρεσίας	 και	 η	 δέσμευση	 της	 σχετικής	 πίστωσης,	
αποφασίστηκε	με	την	υπ’αριθμ	99	Απόφαση	του	Δ.Σ.	της	ΠΕΔ	Δ.Ε.	

	

Ο	Πρόεδρος	του	Δ.Σ.	
	
	
	

	Γεώργιος	Παπαναστασίου	
Δήμαρχος	Αγρινίου	

	

	 	



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	1:	 ΠΡΟΤΥΠΟ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΚΑΙ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	ΚΑΙ	

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΕΓΓΡΑΦΩΝ»			

Στοιχεία	οικονομικού	φορέα	
Επωνυμία…………………………………………….	
ΑΦΜ…………………………………………………	
ΔΟΥ………………………………………………….	
Διεύθυνση……………………………………………	
Τηλ…………………………………………………...	
FAX..………………………………………………...	
Email..………………………………………………..	
Ημερομηνία..…./.…../…….	
Προς	:			Περιφερειακή	Ένωση	Δήμων	Δυτικής	Ελλάδας,	Οδός:	Αλ.	Υψηλάντου	114	-	116,	Τ.Κ.	26225,	Πάτρα,	
	
Σας	υποβάλουμε	την	οικονομική	μας	προσφορά	για	τη	διακήρυξη	σας	με	αριθμό	405/2019	σύμφωνα	με	τον	
παρακάτω	πίνακα	:	
	
	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			 ΜΟΝΑΔΑ	
ΜΕΤΡΗΣΗΣ	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ		 ΤΙΜΗ	

ΜΟΝΑΔΑΣ	
ΣΥΝΟΛΟ(χωρίς	

ΦΠΑ)	

1	 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΚΑΙ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	 ΤΕΜΑΧΙΟ	 1	 	 	

	 	 	 	
ΣΥΝΟΛΟ	 	

	 	 	 	
ΦΠΑ	 	

	 	 	 	

ΓΕΝΙΚΟ	
ΣΥΝΟΛΟ	 	

	
Για	τον	προσφέροντα	

	
	

Σφραγίδα	/	Υπογραφή	
Ονοματεπώνυμο	νομίμου	εκπροσώπου	

	



ΦΥΛΛΟ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	

	 	 	 	 	

	
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	 		 		 	

	
	 	 	 	 	

		 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΑΠΑΙΤΗΣΗ	 ΑΠΑΝΤΗΣΗ	 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	

ΓΕΝΙΚΑ	

	

Ολοκληρωμένο	
Πληροφοριακό	σύστημα	για	
την	Οικονομική	διαχείριση	,	
Μισθοδοσία	και	Διαχείριση	
Εγγράφων		

ΝΑΙ	 		

		

1	 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	

1.1	 Διαχείριση	Προϋπολογισμού	 ΝΑΙ	 		 		

1.2	 Διαχείριση	Εσόδων	 ΝΑΙ	 		 		
1.3	 Διαχείριση	Εξόδων	 ΝΑΙ	 		 		

1.4	 Δεσμεύσεις	και	διαχείριση	
αιτημάτων		 ΝΑΙ	 		 		

1.5																																																					Ταμείο	και	Διαχείριση	
Κεφαλαίων	 ΝΑΙ	 	 	

1.6	 Γενική	και	Αναλυτική	
Λογιστική	 ΝΑΙ	 	

	

1.7	 Διαχείριση	Προμηθειών	–	
Αποθήκης		 ΝΑΙ	 	 	

1.8	 Διαχείριση	Πάγιων	Στοιχείων	 ΝΑΙ	 	 	

1.9	 Στατιστικά	στοιχεία	 ΝΑΙ	 	 	

1.10	 Σύνδεση	Κόμβου	
Διαλειτουργικότητας	 ΝΑΙ	 	 	

1.11	 Τήρηση	Βιβλίων	και	
στοιχείων	(ΜΔ	κλπ)	 ΝΑΙ	 	 	

	2	 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ		
2.1	 Διαχείριση	Προσωπικού	 ΝΑΙ	 		 		
2.2	 Διαχείριση	Μισθοδοσίας	 ΝΑΙ	 		 		

2.3	 Διαχείριση	Εξόδων	Κίνησης	 ΝΑΙ	 	 		

2.4	 Διασύνδεση	με	Ε.Α.Π.	 ΝΑΙ	 	 		

2.5	 Βεβαιώσεις	Αποδοχών	 ΝΑΙ	 		 		

3	 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	–	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΩΝ	

3.1	 Ηλεκτρονικό	Πρωτόκολλο	 ΝΑΙ	 		 		

3.2	 Ηλεκτρονική	διακίνηση	
Εγγράφων	 ΝΑΙ	 		 		



4	 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ	ΟΡΓΑΝΩΝ	
4.1	 Διαχείρηση	Αποφάσεων	ΔΣ	 ΝΑΙ	 	 	

4.2	 Διαχείρηση	Αποφάσεων	
Προέδρου	 ΝΑΙ	 	 	

4.3	 Διαχείρηση	Αποφάσεων	Ε.Ε.	 ΝΑΙ	 	 	

4.4	 Διασύνδεση	με	Οικονομική	
διαχείριση	και	Πρωτόκολλο	 ΝΑΙ	 		 		

5	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΤΟΥ	ΕΡΓΟΥ	

5.1	 Εγκατάσταση	συστήματος	 ΝΑΙ	 	 	
5.2	 Παραμετροποίηση	 ΝΑΙ	 	 	
5.3	 Μετάπτωση	Δεδομέων	 ΝΑΙ	 	 	

5.4	

Προμήθεια	Λειτουργικού	
Συστήματος	Windows	
Server	2016	Standard	
Edition		ή	ισοδύναμο	
νεώτερο	διαθέσιμο.		

	
Το	λειτουργικό	σύστημα	θα	

συνοδεύεται	από	τον	
απαιτούμενο	αριθμό	αδειών	

χρήσης,		

ΝΑΙ	 	

	
5.5	 Εκπαίδευση	Προσωπικού	 ΝΑΙ	 	 	
	 	 	 	 		
6	 ΠΡΟΤΥΠΑ	&	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	 Να	αναφερθούν		 		 		

7	 ΕΓΓΥΗΣΗ		 	1	έτους	
υποστήριξη	 		 		

	
	

Για	τον	προσφέροντα	
	

Σφραγίδα	/	Υπογραφή	
Ονοματεπώνυμο	νομίμου	εκπροσώπου	

 
	


