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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δ/νση
Τ.Κ.
Πόλη
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Φαξ
E - Mail
Ιστότοπος

: Ιάσονος 1 &
Εθνικής Αντίστασης
: 20300
: ΛΟΥΤΡΑΚΙ
: Παναγιώτης Ι. ΑΡΓΥΡΗΣ
: 2744066030
: 2744066031
: pooloutr@otenet.gr
: www.loutraki-agioitheodoroi.gr

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ

CPV

92312000-1

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

#59.850,00# €υρώ
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
#74.214,00# €υρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από δημοτικούς πόρους και θα βαρύνει
τον Κ.Α. 15 - 6117.001 του σκέλους των
εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού
έτους 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5173

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

4 Απριλίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ
(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Άρθρο

Περιεχόμενο

Σελίδα

1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Σ’ ΑΥΤΑ,
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5173

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

4 Απριλίου 2018

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α’

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία
Ημέρα
Ώρα

: 20 Απριλίου 2018
: Παρασκευή
: 11.00’

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία
Ημέρα
Ώρα

: 20 Απριλίου 2018
: Παρασκευή
: 11.30’

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου
(Ιάσονος 1 & Εθνικής Αντίστασης - ΛΟΥΤΡΑΚΙ)

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

92312000-1

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

15 - 6117.001

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

#59.850,00# €υρώ
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εννέα (9) μήνες και συγκεκριμένα
Μάιος - Ιούνιος 2018 και Οκτώβριος 2018 - Απρίλιος 2019

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε:
α)κράτηση ποσοστού 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 375 του Ν. 4412/2016.
β)κράτηση ποσοστού 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.
Οι ανωτέρω κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3% και
Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του
χαρτοσήμου

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται Φόρος
Εισοδήματος, σε ποσοστό 8% επί της συμβατικής αξίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013

4
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(εφεξής: Δήμος)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ιάσονος 1 & Εθνικής Αντίστασης

ΠΟΛΗ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

20300

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2744069000

ΦΑΞ

2744064858

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

info@loutraki.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (URL)

www.loutraki-agioitheodoroi.gr

Παναγιώτης Ι. ΑΡΓΥΡΗΣ
Τηλέφωνο
Φαξ
E - Mail

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

: 2744066030
: 2744066031
: pooloutr@otenet.gr

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1
Ο τίτλος της σύμβασης είναι:
«Λειτουργία Μουσικής Σχολής Δήμου».
2.2
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (άρθρο 6 του Ν. 4412/2016)
Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #59.850,00# €υρώ και
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, εκ #14.364,00# €υρώ, στο συνολικό ποσό των
#74.214,00# €υρώ και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό 15 - 6117.001 του σκέλους των
εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018, με όριο πληρωμής για το τρέχον έτος
2018 το ποσό των #41.230,00# €υρώ και με το υπολειπόμενο ποσό των #32.984,00# €υρώ
να βαρύνει τον προϋπολογισμό του επομένου οικονομικού έτους 2019 (υπ’ αριθ. 44/27-032018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε η
διάθεση της πίστωσης και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 4721/28-03-2018, Α-331).
2.3
Τόπος Παροχής Υπηρεσιών της σύμβασης (άρθρο 53 -παράγραφος 2, περίπτωση
ια’- του Ν. 4412/2016)
Ο τόπος παροχής της υπό ανάθεση υπηρεσίας λειτουργίας της Μουσικής Σχολής είναι τα
πολιτιστικά κέντρα και εγκαταστάσεις του Δήμου.
2.4
Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 53 -παράγραφος 2,
περίπτωση ε’- του Ν. 4412/2016)
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παροχή της υπηρεσίας λειτουργίας της Μουσικής
Σχολής του Δήμου, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας (Απόφαση
Υπουργού Πολιτισμού 77545/2138/03-09-2008, Φ.Ε.Κ. 1795/05-09-2008, τ.Β’) και από την
οποία παρέχονται αναγνωρισμένα πτυχία Μουσικής Παιδείας.
Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με πτυχιούχους καθηγητές, προκειμένου αυτοί να διδάξουν
στους μαθητές της Μουσικής Σχολής διάφορα μουσικά όργανα (πιάνο, κιθάρα, βιολί,
πνευστά, κλαρινέτο, φλάουτο, τρομπέτα, κόρνο).
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Η υπό ανάθεση υπηρεσία λειτουργίας της Μουσικής Σχολής, το πρόγραμμα και το ωράριο
διδασκαλίας και άλλοι ειδικοί όροι που αφορούν το καλλιτεχνικό - διδακτικό και λοιπό
προσωπικό του αναδόχου περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 53 -παράγραφος 2, περίπτωση ια’- και άρθρο
217 του Ν. 4412/2016)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες και συγκεκριμένα από Μάιο μέχρι
Ιούνιο 2018 και από Οκτώβριο 2018 μέχρι Απρίλιο 2019.
Ο ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία λειτουργίας της Μουσικής Σχολής κατά την
ανωτέρω χρονική περίοδο και με βάση αυτή θα υποβάλλει την προσφορά του.
ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες Κανονιστικές Πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από:
1.Τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει συμπληρωθεί,
τροποποιηθεί και ισχύει.
2.Τον Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β)Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλες διατάξεις”, καθώς και του N. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013».
3.Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4.Τον Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
5.Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές».
6.Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
7.Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8.Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
9.Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
10.Το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
11.Το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017 (Α’ 62) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
12.Τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
13.Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
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14.Τον Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
15.Το Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
16.Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
17.Την υπ’ αριθ. 158/2016 (Β’ 3698) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), με θέμα «Έγκριση του “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης” (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 (παράγραφος 4) του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
18.Την υπ’ αριθ. 57654/2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
19.Την υπ’ αριθ. 44/27-03-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΦΦΩΛ3-ΩΞ4),
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου.
20.Την υπ’ αριθ. 4721/28-03-2018 (Α-331) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
ΨΟ4ΘΩΛ3-ΛΙΟ) για την εκτέλεση της υπηρεσίας λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του
Δήμου.
21.Την υπ’ αριθ. 61/02-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΚ5ΩΛ3-3ΕΧ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων της διακήρυξης για
την εκτέλεση της υπηρεσίας λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου.
22.Των σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (άρθρο 18 -παράγραφοι 2 & 4- και άρθρο 130 παράγραφος 1- του Ν. 4412/2016)
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α)τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους,
β)δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν και
γ)θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Η αθέτηση της υποχρέωσης των ανωτέρω συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του
οικονομικού φορέα, κατά την έννοια της παραγράφου 4 (περίπτωση θ’) του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

7

18PROC002913905 2018-04-04

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου
αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
7.1
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της υπηρεσίας, ήτοι να δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής
πολιτιστικών υπηρεσιών, με εμπειρία στη λειτουργία Μουσικής Σχολής και να είναι
εγκατεστημένα σε:
α)κράτος - μέλος της Ένωσης,
β)κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Περί Δημοσίων Συμβάσεων
(Σ.Δ.Σ.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας και
δ)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.
7.2
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ίδιου
αντικειμένου σε φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.
7.3
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν τα παρακάτω
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα διαχείρισης:
α)Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 διαπιστευμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σχετικά με
τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο και
β)Πιστοποιητικό ISO OHSAS 18001:2007 διαπιστευμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία, σχετικά με τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο.
7.4
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
7.5
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι του Δήμου αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
7.6
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σ’ ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
7.7
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Συμφωνία περί
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
7.8
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
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ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Σ’ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (άρθρο 2 -παράγραφος 1, περίπτωση 14- και
άρθρα 53 & 121 του Ν. 4412/2016)
8.1
Έγγραφα σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό, κατά την έννοια της περίπτωσης
14 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, είναι τα ακόλουθα:
α)Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της,
β)Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),
γ)Το Συμφωνητικό και
δ)Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον
Δήμο επί όλων των ανωτέρω.
8.2
Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της
σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ’ αυτά όρων, έχουν την κάτωθι
σειρά ισχύος:
1.Το Συμφωνητικό,
2.Η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της,
3.Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον
Δήμο και
4.Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
8.3
Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της παρούσας
Διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου: www.loutraki-agioitheodoroi.gr.
Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, διεύθυνση: Ιάσονος 1 & Εθνικής Αντίστασης ΛΟΥΤΡΑΚΙ, (αρμόδιος υπάλληλος: Παναγιώτης ΑΡΓΥΡΗΣ, τηλέφωνο: 2744066030), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε επτά (7) €υρώ, εκτός αν ο
ενδιαφερόμενος αναλάβει την αναπαραγωγή με δαπάνη και επιμέλειά του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα της σύμβασης και
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εφόσον εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης,
πέραν της αναφερομένης στο προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της
ταχυδρομικής αποστολής τους. Ο Δήμος αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, χωρίς να
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.
8.4
Διευκρινίσεις - Συμπληρωματικές πληροφορίες
Εφόσον υποβληθούν εγγράφως αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό, το αργότερο έξι (6) μέρες πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από τον
Δήμο, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών - διευκρινήσεων που υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο δεν εξετάζονται.

ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 97 του Ν. 4412/2016)
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ενενήντα (90)
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της θα δημοσιευθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του
Ν. 4412/2016.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας) θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 και θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία
εφημερίδα του Νομού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017.
Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, μαζί και με τα λοιπά έγγραφα της
σύμβασης (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς),
θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.loutraki-agioitheodoroi.gr.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016)
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση μόνο την τιμή.

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (άρθρα 73, 74 και
75 του Ν. 4412/2016)
12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο
και αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), το οποίο
αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική
απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων
73 και 74 του Ν. 4412/2016 και επιπλέον πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που έχουν
καθοριστεί με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.
12.2 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Άρθρο 79 -παράγραφος 4- του Ν.
4412/2016)
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης
σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 (Απόφαση 161/2016 ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (Απόφαση 3/2018 - ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα Δ’).
Διατίθεται στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς μέσω και της ιστοσελίδας του Δήμου:
www.loutraki-agioitheodoroi.gr σε μορφή αρχείου doc (επεξεργάσιμη μορφή), για να το
συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλουν σε έντυπη μορφή.
12.3 Λόγος αποκλεισμού του προσφέροντα οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή του
στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) υφίσταται, εφόσον εμπίπτει ο
ίδιος (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
12.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42),
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
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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 που συνδέονται 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).
Επίσης, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται όταν το πρόσωπο, σε βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σ’
αυτό.
Ειδικότερα, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα)Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.) κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές,
ββ)Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και σ’ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ)Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
δδ)Σ’ όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις Νομικών Προσώπων στους νόμιμους εκπροσώπους
τους.
Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
12.3.2 Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
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 οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
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12.3.3 Κατ’ εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 12.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός
φορέας 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
12.3.4 Αποκλείεται, επίσης, από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α)εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 5 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
β)εάν 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. Ο Δήμος μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας και
γ)εάν 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 σαν
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις (α) έως (γ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του
σχετικού γεγονότος.
12.3.5 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ανωτέρω
περιπτώσεις.
12.3.6 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 12.3.1, 12.3.2 και 12.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
12.3.7 Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων,
κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
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12.3.8 Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, σύμφωνα με
την Κοινή Υπουργική Απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, αποκλείεται αυτοδίκαια
και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της
διαδικασίας του διαγωνισμού, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής και περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
12.4 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) συμπληρώνεται,
υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
 Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από τον Δήμο.
Όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά
περίπτωση, και μόνο στα πεδία που έχουν ήδη επιλεγεί από τον Δήμο, όπως εμφαίνονται
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Δ’ της παρούσας.
Ειδικότερα:
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα)
Συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπληρωθούν οι παρακάτω ενότητες:
1. Ενότητα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.
2. Ενότητα Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού
φορέα.
3. Ενότητα Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων.
4. Ενότητα Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας.
 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (Λόγοι αποκλεισμού)
Συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπληρωθούν οι παρακάτω ενότητες:
1. Ενότητα Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες.
2. Ενότητα Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
3. Ενότητα Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα.
 ΜΕΡΟΣ ΙV (Κριτήρια επιλογής)
Ο υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει μόνο την ενότητα α (Γενική ένδειξη για όλα τα
κριτήρια επιλογής), χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη
ενότητα του Μέρους ΙV. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ενδέχεται στη συνέχεια να ζητήσει
περαιτέρω πληροφορίες και τεκμηρίωση.
 ΜΕΡΟΣ VI (Τελικές δηλώσεις)
Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την
υπογραφή του κατά Νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση
γνησίου της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι:
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί
και να υποβληθεί για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης χωριστό Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθρο 12.5 της παρούσας διακήρυξης).
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της
αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθρο 12.6 της παρούσας διακήρυξης).
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 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σ’ αυτόν, τότε, ή όλα τα
παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης, ή αυτό θα πρέπει να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ως προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12.3.1 της παρούσας διακήρυξης για το
σύνολο των ανωτέρω φυσικών προσώπων.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται:
α)ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή από το
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
β)το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
12.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 του Ν. 4412/2016)
α)Οι ενώσεις οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή, για να υποβάλουν προσφορά.
β)Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α.
[Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους
ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά Τυποποιημένα Έντυπα
Υπεύθυνης Δήλωσης για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης, στα οποία θα παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
γ)Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις οικονομικών φορέων, όλοι οι φορείς μέλη τους ευθύνονται έναντι του Δήμου αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Επιπλέον, σε
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση, η προαναφερθείσα ευθύνη εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
12.6 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 του Ν. 4412/2016)
α)Ο Δήμος απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους
και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης.
β)Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που
ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τις
ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ αυτού, για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους,
προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και
74 του Ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται πως, όταν από την ανωτέρω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού, τότε ο Δήμος απαιτεί από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει τον/τους
υπεργολάβο/ους.

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρα 96 και 121 του N. 4412/2016)
13.1 Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1 & Εθνικής
Αντίστασης - ΛΟΥΤΡΑΚΙ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 20 Απριλίου
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30’ (ημερομηνία - χρόνος διενέργειας του
διαγωνισμού και έναρξη αποσφράγισης προσφορών).
13.2 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μ’ έναν από τους παρακάτω τρόπους:
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α)με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου.
β)με ταχυδρομική αποστολή προς τον Δήμο μέσω συστημένης επιστολής ή ταχυμεταφοράς
(courier).
Σε περίπτωση κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ταχυδρομικής αποστολής
(συστημένη επιστολή ή courier), οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Δήμου, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την 20η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11.00’. Ο Δήμος δεν φέρει καμία 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 ο Δήμος ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στον
Δήμο με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν
αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και
ακολούθως παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την εκπνοή της προθεσμίας
παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο επόμενο εδάφιο (γ).
γ)με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
ήτοι στις 20 Απριλίου 2018 και από ώρα 11.00’ (έναρξη παραλαβής προσφορών) μέχρι ώρα
11.30’ (λήξη της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή τους (ακριβή ώρα που περιήλθε στην κατοχή
της ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ακριβή ώρα που
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από τον Δήμο) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Ο Δήμος παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, προκειμένου όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα)Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
ββ)Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της
παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τον Δήμο να παρατείνει
τις προθεσμίες.

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρα 92 - 96 του Ν. 4412/2016)
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως
φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του/της ……………………………………………………………………………………………………….
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή: επωνυμία του φυσικού ή
νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων
που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου & φαξ, e-mail)]
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Υπηρεσία Λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου»
Αριθμός Διακήρυξης : 5173/04-04-2018
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Δ/νση: Ιάσονος 1 & Εθνικής Αντίστασης - 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20 Απριλίου 2018 και ώρα 11.30’
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Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α)Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε
παράγραφο 14.2.A της παρούσας διακήρυξης).
β)Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε
παράγραφο 14.2.B της παρούσας διακήρυξης).
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
γ)Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 14.2.Γ της
παρούσας διακήρυξης.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
14.2 Περιεχόμενο των επί μέρους φακέλων
14.2.Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της
παρούσας διακήρυξης.
14.2.Β Τεχνική Προσφορά
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα εξής:
α)Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του
προσφέροντος, στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως αυτά ορίζονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας διακήρυξης.
β)Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην
οποία δηλώνει ότι:
i)κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έχει εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις
αντικειμένου παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών, με εμπειρία στη λειτουργία Μουσικής
Σχολής, σε φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.
ii)διαθέτει τα παρακάτω συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα διαχείρισης:
α)Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 διαπιστευμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σχετικά με
τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο και
β)Πιστοποιητικό ISO OHSAS 18001:2007 διαπιστευμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία, σχετικά με τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο.
γ)Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην
οποία δηλώνει ότι διαθέτει το κατάλληλο καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί στη σύμβαση, συνοδευόμενη από πίνακα με τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω
προσωπικού και τα αποδεικτικά των τυπικών προσόντων αυτού.
δ)Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην
οποία δηλώνει ότι ως ανάδοχος:
i)θα καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου αντίγραφο του μηνιαίου προγράμματος εργασίας των
απασχολουμένων στη σύμβαση και θα δεσμεύεται ότι, σε περίπτωση τροποποίησής του, θα
προσκομίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον.
ii)θα αναρτά το πρόγραμμα των απασχολουμένων στη σύμβαση σε εμφανές σημείο των
γραφείων των εγκαταστάσεων του Δήμου όπου θα παρέχει την υπηρεσία λειτουργίας της
Μουσικής Σχολής.
iii)με την έκδοση του εκάστοτε μηνιαίου Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, θα προσκομίζει
αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. του τιμολογηθέντος
χρονικού διαστήματος, που θα περιλαμβάνει όλους τους απασχολούμενους στη σύμβαση.
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14.2.Γ Οικονομική Προσφορά (Άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)
1.Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας διακήρυξης και είναι αναρτημένο και
στην ιστοσελίδα του Δήμου), συμπληρωμένο (τιμή σε €υρώ), υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η οικονομική προσφορά υπογράφεται είτε από
όλους τους φορείς - μέλη που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
2.Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) θα δοθεί με μια και
μοναδική τιμή, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ της παρούσας διακήρυξης
και των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας λειτουργίας της Μουσικής Σχολής στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη και για το ζητούμενο διάστημα,
δηλαδή κατά τους μήνες από Μάιο μέχρι Ιούνιο 2018 και από Οκτώβριο 2018 μέχρι Απρίλιο
2019. Επίσης, στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο, στο σύνολο των πεδίων, το
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Γ’ της παρούσας διακήρυξης, από το
οποίο προκύπτει το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών άνευ Φ.Π.Α. και
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Το συνολικό κόστος της προσφερόμενης υπηρεσίας λειτουργίας της Μουσικής Σχολής είναι
το ποσό που θα συμπληρωθεί στο πεδίο με α/α 2: «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
(αριθμητικώς)» και στο πεδίο με α/α 3: «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (ολογράφως)» του
Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Γ’ της παρούσας διακήρυξης.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή στα πεδία με α/α 2 (αριθμητικώς) και α/α 3 (ολογράφως) του Εντύπου
Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Γ’ της παρούσας διακήρυξης.
Όλες οι τιμές θα δίνονται σε €υρώ (€).
3.Επισημαίνεται ότι, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οικονομική Προσφορά στην οποία:
α)δεν δίνεται τιμή σε €υρώ (€) ή καθορίζεται σχέση €υρώ (€) προς ξένο νόμισμα,
β)δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016,
γ)η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης,
δ)δεν έχει συμπληρωθεί έστω και ένα πεδίο του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και
ε)δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητικώς και ολογράφως) των πεδίων με α/α 2 και με α/α 3
του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς.
Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του Εντύπου
Οικονομικής Προσφοράς.
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα, ο Δήμος μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν,
σύμφωνα με το άρθρο 102 (παράγραφος 4) του Ν. 4412/2016.
14.3 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές με τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α’ 188).
Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας, προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
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Προξενείο της χώρας του προσφέροντος είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile”, σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει
να έχει γίνει από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά Νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα εταιρικά ή μη έντυπα με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σ’ άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με τον Δήμο, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου θα
γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
14.4 Λοιπά στοιχεία
-Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται, ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του οικονομικού φορέα.
-Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1
του Ν. 4250/2014.
-Με την υποβολή της προσφοράς, τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 86, 90, 96, 100, 102
και 117 -παράγραφος 2- του Ν. 4412/2016)
15.1 Έναρξη διαδικασίας
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 13.1 της παρούσας
διακήρυξης. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω
ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν
από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η παραλαβή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή που έχει αρχίσει εμπρόθεσμα συνεχίζεται χωρίς διακοπή, λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της
ώρας. Μετά την κήρυξη της λήξης, δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
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 υποβλήθηκαν απ’ αυτούς. Οι
παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
15.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α)Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται
από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανά φύλλο, όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, καθώς και η τεχνική προσφορά. Η επιτροπή καταχωρεί
σε πρακτικό όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. Ακολούθως, το εν λόγω πρακτικό
υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της Επιτροπής
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Διαγωνισμού και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν, αφού ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
β)Στη συνέχεια, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο
αναφέρεται η απόρριψη τυχόν τεχνικών προσφορών που δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και η αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών είναι
σύμφωνες με τους όρους 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 και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση
αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, την αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η επιτροπή. Στη συνέχεια, η επιτροπή
σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και
σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια (α) και (β), οι
φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι τη
λήξη της διαδικασίας.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια
ακριβώς τιμή στα πεδία με α/α 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)» και με
α/α 3 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (ολογράφως)» του Εντύπου Οικονομικής
Προσφοράς, ο Δήμος επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
επιτροπής και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και
το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
15.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής
στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της
παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρο
103 του Ν. 4412/2016)
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήμος ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο),
προκειμένου να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα
δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης. Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
στην αρμόδια επιτροπή.
16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σ’ αυτά
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να
τα συμπληρώσει, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σ’
αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς, κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον
ημέρες.
16.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν
νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
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μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ή η πλήρωση
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του μέρους IV.Α
και IV.Γ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του
άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να λάβει απόφαση είτε περί ματαίωσης της
διαδικασίας είτε περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την εν λόγω
απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
16.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (άρθρο 80 του Ν.
4412/2016)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο
προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του άρθρου 16.1 της παρούσας διακήρυξης είναι τα
εξής:
Α)Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες) και αναγράφονται στο άρθρο
12.3.1 της παρούσας διακήρυξης, απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σ’ αυτό, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στο άρθρο 12.3.1 της παρούσας διακήρυξης.
Β)Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) και
αναγράφονται στο άρθρο 12.3.2 (περίπτωση α’) της παρούσας διακήρυξης:
 για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό
Δημόσιο.
 για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται
από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την
κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας - προσωρινός ανάδοχος είναι ένωση, τα
παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε φορέα - μέλος της. Σε περίπτωση
υπεργολαβίας του άρθρου 12.6.β της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
Γ)Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Γ του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα) και αναγράφονται
στο άρθρο 12.3.4 της παρούσας διακήρυξης:
 για την περίπτωση (β), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
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της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με την εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης”,
όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).
Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει την περίπτωση (β) του άρθρου
12.3.4 της παρούσας διακήρυξης, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση, στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν την περίπτωση (β) του άρθρου 12.3.4
της παρούσας διακήρυξης.
 Για τις λοιπές περιπτώσεις (α) και (γ), Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του προσωρινού αναδόχου ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι σ’ αυτές λόγοι αποκλεισμού.
Δ)Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος IV (ενότητα α) του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης (Κριτήρια επιλογής) και αναγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης:
 πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, το οποίο θα αντιστοιχεί
στο κράτος που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας και από το οποίο θα
αποδεικνύεται η άσκηση εμπορικής ή βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας
συναφούς με το αντικείμενο της παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών, με εμπειρία στη
λειτουργία Μουσικής Σχολής.
 αντίγραφα των συμβάσεων παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών, με εμπειρία στη
λειτουργία Μουσικής Σχολής, που έχουν εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας σε φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
 πιστοποιητικό ISO 9001:2008 διαπιστευμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σχετικά
με τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο.
 πιστοποιητικό ISO OHSAS 18001:2007 διαπιστευμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία, σχετικά με τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το
Δημόσιο.
 πίνακα του καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού, στον οποίο θα αναφέρονται
αναλυτικά οι τεχνικές γνώσεις και η εμπειρία που κατέχει σε σχέση με το αντικείμενο
της σύμβασης. Η προϋπηρεσία του εν λόγω προσωπικού πρέπει να έχει διανυθεί σε
αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτήριο (Ωδείο ή Μουσική Σχολή), γεγονός που θα
πιστοποιείται από βεβαίωση εργοδότη. Επιπλέον πρέπει να κατέχει δίπλωμα μουσικού
οργάνου το οποίο χρησιμοποιείται σε Μουσική Σχολή και το οποίο θα προσκομίζεται.

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016)
18.1 Ο Δήμος κοινοποιεί σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλλει αποδεκτή
προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.
Η κοινοποίηση γίνεται άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
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ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.λ.π., επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση
του άρθρου 127 του Ν. 4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης).
18.2 Στη συνέχεια, ο Δήμος κοινοποιεί την Απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 17 της παρούσας
διακήρυξης (εφόσον υφίστανται αλλαγή).
18.3 Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 (περίπτωση β’) του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
18.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 19: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Δήμος, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει αυτές που:
α)υποβάλλονται εκπρόθεσμα, κατά την έννοια των άρθρων 13.1 και 15.1 της παρούσας
διακήρυξης,
β)υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που τίθενται στα άρθρα
12 και 14 της παρούσας διακήρυξης,
γ)περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ)δεν έχουν παρασχεθεί από τους προσφέροντες οι απαιτούμενες εξηγήσεις στην
προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
ε)υποβάλλονται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές και
στ)είναι υπό αίρεση
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που
υποβληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρο 127 του Ν. 4412/2016)
20.1 Κατά των πράξεων του Δήμου χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Δήμου. Μετά
την άπρακτη πάροδο της εν λόγω προθεσμίας, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
20.2 Επίσης, και κατά της διακήρυξης χωρεί ένσταση, η οποία υποβάλλεται ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής. Η προθεσμία άσκησής της εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρών
Δημοσίων Συμβάσεων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για
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τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Επί της ένστασης κατά της διακήρυξης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων του Δήμου. Μετά την άπρακτη πάροδο της εν λόγω προθεσμίας,
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
20.3 Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του
Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αρμόδιο διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016)
21.1 Εγγύηση Συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έκτο εδάφιο της
παραγράφου 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς τον Δήμο.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της κατωτέρω παραγράφου 21.4 και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία:
α)την ημερομηνία έκδοσης,
β)τον εκδότη,
γ)την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ)τον αριθμό της εγγύησης,
ε)το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ)την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης),
ζ)τους όρους ότι: αα)η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ)σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
η)τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών,
θ)την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι)την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια)τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, κατά το άρθρο 18.4 της παρούσας διακήρυξης,
η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του ποσού της αύξησης, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Δήμου έναντι του
αναδόχου.
23

18PROC002913905 2018-04-04

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι του Δήμου αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
Ο Δήμος δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
21.3 Εγγυητική προκαταβολής
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση
εγγυητικής προκαταβολής.
21.4 Έκδοση εγγυητικών επιστολών
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της
Συμφωνίας Περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Επίσης, μπορούν να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σ’ αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 του Ν. 4412/2016)
Ο Δήμος με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
 εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών είτε λόγω αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή
των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της
σύμβασης και
 στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.
4412/2016.
Ο Δήμος με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής,
ματαιώνει τη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης:
 λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
 αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον
τον Δήμο,
 αν, λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
 αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη και
 στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016.
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι
παράγραφοι 3 - 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άρθρο 219 του Ν. 4412/2016)
Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, με τη σύνταξη
Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής του Δήμου.
Την παροχή της υπηρεσίας λειτουργίας της Μουσικής Σχολής παρακολουθεί και εποπτεύει
ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
του Δήμου, ο οποίος ορίζεται ως «Υπεύθυνος Παρακολούθησης» εκτέλεσης της σύμβασης
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και ο οποίος βεβαιώνει την άρτια και προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης. Επιπλέον, δύναται να παρέχει κατευθύνσεις και υποδείξεις στον
ανάδοχο και να διατυπώνει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις, τις οποίες θέτει
υπόψη της Επιτροπής Παραλαβής.
Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου τηρεί
μηνιαίο Ημερολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου, στο οποίο καταγράφονται
αναλυτικά η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού του σε αριθμό και ειδικότητα, οι
ώρες προσέλευσης και αποχώρησής του, διάφορα έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία
που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το εν λόγω ημερολόγιο κλείνει στο τέλος
κάθε μήνα με τις σχετικές υπογραφές και ακολούθως υποβάλλεται στην Επιτροπή
Παραλαβής.
Η επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής
Παραλαβής.
Αν όμως η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
στο οποίο αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 24: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρα 203, 205 και 218 του Ν.
4412/2016)
24.1 Με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν,
αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή αν δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές του Δήμου που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή με τις κείμενες διατάξεις.
Στην περίπτωση αυτή, του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών που οφείλει να προβεί, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την
άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλεται, μετά από την κλήση
του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
24.2 Ο ανάδοχος μπορεί κατά της απόφασης που επιβάλλει σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή ενώπιον του Δήμου για λόγους
νομιμότητας και ουσίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, κατόπιν
γνωμοδότησης της αρμόδιας Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσης διοικητική
προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 25: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις
της κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία
(Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές και με τη ρητή υποχρέωση να
καταβάλει στους εργαζόμενους τις νόμιμες αποδοχές που προβλέπονται από τις οικίες
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το
νόμιμο ωράριο εργασίας, τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π.,
θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που
προκύπτει απ’ αυτές.
Επίσης, υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
2.Στον Δήμο παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών
ταμείων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων,
παρέχεται το δικαίωμα στον Δήμο να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.
3.Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος και υποχρεούται, με δική του δαπάνη, στην άμεση
αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή βλάβης που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις
λειτουργίας της Μουσικής Σχολής ή στους λοιπούς χώρους ή στον κινητό και ακίνητο
εξοπλισμό ή στο προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε
υπαιτιότητα των εργαζομένων ή των εργασιών του.
4.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων του και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για
κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του.
5.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες και τις ημέρες
ανάπαυσης, καθώς και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες,
προς εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα διακήρυξη υποχρεώσεών του
έναντι του Δήμου.
6.Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη
αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις
υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής της υπηρεσίας και στον
τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 26: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ,
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
26.1. Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 -παράγραφος 2, περίπτωση ζ’- του Ν. 4412/2016)
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους και θα βαρύνει τον Κωδικό
Αριθμό 15 - 6117.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018,
με τίτλο «Λειτουργία Μουσικής Σχολής Δήμου».
26.2 Φόροι - Κρατήσεις
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε:
 Κράτηση ποσοστού 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016.
Η ανωτέρω κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου, που
υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
 Κράτηση ποσοστού 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.
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Η ανωτέρω κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου, που
υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος, σε ποσοστό 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας
των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
26.3 Πληρωμή αναδόχου - Δικαιολογητικά πληρωμής (Άρθρο 200 -παράγραφος 5- του
Ν. 4412/2016)
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου τμηματικά, σε μηνιαία βάση με τιμολόγηση του 1/9 του συνολικού συμβατικού
ποσού, κατόπιν προσκόμισης των νόμιμων δικαιολογητικών.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας
υπηρεσίας είναι:
α)Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων
υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου,
β)Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για δεδουλευμένες εργασίες του
προηγούμενου μήνα,
γ)Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας,
δ)Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας,
ε)Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. του τιμολογηθέντος
χρονικού διαστήματος που θα αφορά το απασχολούμενο στη σύμβαση προσωπικό του
αναδόχου και
στ)Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί
τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε
παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο 26.2.

ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος δύναται, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α)η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β)ο ανάδοχος, κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου,
θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης και
γ)η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο, λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.).
Λουτράκι 4 Απριλίου 2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5173

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

4 Απριλίου 2018

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παροχή της υπηρεσίας λειτουργίας της Μουσικής
Σχολής, η οποία αποτελεί τον κύριο εκφραστή των μουσικών δρώμενων του Δήμου και η
οποία προάγει τη μουσική παιδεία και το καλλιτεχνικό και μουσικό αίσθημα,
λειτουργώντας ως πυρήνας μουσικής, με προοπτική την εξέλιξη των μουσικών πραγμάτων,
μέσω συμμετοχικής διαδικασίας των νέων, των φορέων και των δημοτών.
Γενικότερος σκοπός της λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου είναι:
1.Η συμβολή του Δήμου, ως φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην προαγωγή της
μουσικής εκπαίδευσης της νεολαίας.
2.Η ανάπτυξη ευρύτερης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, η οποία
αποσκοπεί στη γνωριμία του κοινού και ιδιαίτερα της νεολαίας με την τέχνη της μουσικής,
την ιστορία και τα σύγχρονα καλλιτεχνικά της ρεύματα στην Ελλάδα και διεθνώς.
3.Η οργάνωση του προγράμματος μουσικής εκπαίδευσης, σύμφωνα προς το νομικό
πλαίσιο, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
4.Η οργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών, ρεσιτάλ,
διαλέξεων, εκθέσεων), με ίδια συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητικού δυναμικού και με
επί τούτου πρόσκληση καλλιτεχνικών σχημάτων, συνθετών, ερμηνευτών, ειδικών
επιστημόνων, μουσικοκριτικών, καθώς και καλλιτεχνών άλλων μορφών τέχνης.
5.Η συμμετοχή της σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.Η συνεργασία της με την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης.
7.Η συνεργασία της με τα τμήματα και τις ομάδες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου,
καθώς και με δημόσια και ιδιωτικά μουσικά και μορφωτικά ιδρύματα και οργανισμούς της
χώρας και της αλλοδαπής.
8.Η δημιουργία από την πλευρά του Δήμου δικών του καλλιτεχνικών σχημάτων, όπως
μαθητική χορωδία και ορχήστρα, καθώς και άλλων μουσικών συνόλων, προκειμένου να
συμβάλλουν στην υποστήριξη των καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών του εκπαιδευτικού
προσωπικού της Σχολής.
9.Η δημιουργία ειδικής μουσικής βιβλιοθήκης, ταινιοθήκης, αρχείου ψηφιακών δίσκων
εικόνας και ήχου, καθώς και κάθε άλλου εποπτικού υλικού, χρήσιμου για την υποβοήθηση
του εκπαιδευτικού έργου και την οργάνωση εκδηλώσεων.
10.Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών της Σχολής σε
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις άλλων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων της
χώρας ή της αλλοδαπής. Οι όροι της συμμετοχής θα εγκρίνονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
11.Η συμμετοχή των μαθητών της Σχολής σε εθνικούς και διεθνείς μουσικούς
διαγωνισμούς, οι οποίοι οργανώνονται από δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, ύστερα από
έγκριση του αρμοδίου Αντιδημάρχου και σχετική εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή
και του οικείου καθηγητή. Σε περίπτωση ειδικών όρων συμμετοχής είναι αναγκαία η λήψη
Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στη Μουσική Σχολή του Δήμου η διδασκαλία θα είναι διάρκειας εννέα (9) μηνών (Μάιος Ιούνιος 2018 και Οκτώβριος 2018 - Απρίλιος 2019) και οι ειδικότητες του καλλιτεχνικού διδακτικού θα είναι οι ακόλουθες:
1.Καθηγητής Πιάνου και Ανώτερων Θεωρητικών
Προσόντα:
 Δίπλωμα Πιάνου, Δίπλωμα Σύνθεσης, Πτυχίο Φυγής, Πτυχίο Αντίστιξης, Πτυχίο
Αρμονίας, Πτυχίο Ωδικής (όλα τα προαναφερθέντα με Βαθμό Άριστα και προϋπηρεσία
άνω των 20 ετών σε αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια).
 Δίπλωμα Διεύθυνσης Χορωδίας και Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, με βαθμό Άριστα.
 Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείων, με προϋπηρεσία άνω των 25 ετών σε
αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια.
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 Όλοι οι τίτλοι πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού.
2.Καθηγητής Κιθάρας
Προσόντα:
 Δίπλωμα Κιθάρας, με βαθμό Άριστα και προϋπηρεσία άνω των 20 ετών σε
αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια.
 Πτυχίο Αρμονίας, με βαθμό Άριστα.
3.Καθηγητής Πιάνου
Προσόντα:
 Δίπλωμα Πιάνου, Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας, Πτυχίο Αντίστιξης, Πτυχίο Φούγκας, με
προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών σε αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια.
4.Καθηγητής Βιολιού
Προσόντα:
 Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε
αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια.
5.Καθηγητής Πνευστών
Προσόντα:
 Δίπλωμα Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, Πτυχίο Φούγκας και Ειδικού Αρμονίας,
Πτυχίο Αντίστιξης, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 12 ετών σε αναγνωρισμένα μουσικά
εκπαιδευτήρια.
6.Καθηγητής κλαρινέτου
Προσόντα:
 Δίπλωμα αντίστοιχου οργάνου, πτυχίο Α.Ε.Ι. (μουσικολογίας), πτυχίο διεύθυνσης και
ενοργάνωσης μπάντας, πτυχίο αρμονίας, προϋπηρεσία στην αντίστοιχη θέση,
προϋπηρεσία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα
μουσικά εκπαιδευτήρια.
7.Καθηγητής φλάουτου και θεωρητικών
Προσόντα:
 Δίπλωμα αντίστοιχου οργάνου, πτυχίο Α.Ε.Ι. τμήματος μουσικών σπουδών, πτυχίο
πιάνου, πτυχίο αρμονίας, προϋπηρεσία στην αντίστοιχη θέση σε Φιλαρμονική,
προϋπηρεσία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια.
8.Καθηγητής τρομπέτας
Προσόντα:
 Δίπλωμα αντίστοιχου οργάνου (προαιρετικά), μαθητής διπλωματικής τάξης στο
αντίστοιχο όργανο, προϋπηρεσία στην αντίστοιχη θέση, προϋπηρεσία σε
αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια ως μουσικός εκτελεστής σε αντίστοιχη θέση.
9.Καθηγητής κόρνου
Προσόντα:
 Δίπλωμα αντίστοιχου οργάνου, πτυχίο διεύθυνσης και ενοργάνωσης μπάντας,
προϋπηρεσία στην αντίστοιχη θέση, προϋπηρεσία στην Εθνική Λυρική Σκηνή,
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια.
Επιπροσθέτως, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Μουσικής Σχολής κρίνεται
απαραίτητη η γραμματειακή υποστήριξη από ένα άτομο, το οποίο θα αναλάβει το ρόλο του
επιμελητή - εφόρου του τμήματος.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1)Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής
και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί πρόληψης επαγγελματικού
κινδύνου, αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδιαίτερα δε ως προς:
α)την καταβολή των αποδοχών που προβλέπονται από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι,
β)την τήρηση του ωραρίου και
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γ)την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας.
Θα ευθύνεται δε ο ίδιος και όχι ο Δήμος έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε
υποχρέωσης απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς, στους εργαζομένους του
και σε κάθε τρίτο.
Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης παρέχει το δικαίωμα στον Δήμο να προβεί σε
μονομερή καταγγελία της σύμβασης και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.
2)Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες πρόληψης
ατυχημάτων. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος, ο οποίος
είναι αποκλειστικός και μοναδικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που
τυχόν προκύψει.
3)Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ότι
κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν υφίσταται καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης
εργασίας με τον Δήμο.
Οι μισθοί, οι αμοιβές και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την
εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι
ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση,
καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.
Ο Δήμος δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους του
προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της
αμοιβής στον ανάδοχο, σύμφωνα με την σύμβαση.
4)Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αρνηθεί την καταβολή
δεδουλευμένων στο προσωπικό του, επειδή καθυστερεί η καταβολή οφειλομένων
εργασιών σ’ αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
5)Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στον Δήμο τα αποδεικτικά ασφάλισης των
εργαζομένων του στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.
Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να απασχολεί στην εργασία του ανήλικο ή ανηλίκους.
Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν, μόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα
παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή
σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο.
6)Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες και τις ημέρες
ανάπαυσης, καθώς και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, με
σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι του Δήμου, σύμφωνα με τη σύμβαση.
7)Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα απασχολήσει ως
προς τη συνέπεια, τη συμπεριφορά, την εργατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή
λειτουργία της Μουσικής Σχολής. Σε περίπτωση που το προσωπικό του υποπέσει σε
σοβαρά παραπτώματα, ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει το προσωπικό αυτό από
την Υπηρεσία με τον προσήκοντα τρόπο.
8)Το προσωπικό θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο χώρο της εργασίας του. Από
την πλευρά του ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει αμέσως και να αντιμετωπίζει
προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των προγραμμάτων.
Για την εκ δόλου ή εξ αμελείας πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού που
έχει προσλάβει και απασχολεί ο ανάδοχος, αυτός υπέχει ακέραια την ευθύνη και αυτός
είναι ο μόνος υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, έναντι τρίτων.
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου
δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή των απειθών, ανικάνων ή
μη τιμίων εργαζομένων ή οποιουδήποτε άλλου εκ του προσωπικού του αναδόχου.
9)Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος και υποχρεούται, με δική του δαπάνη, στην άμεση
αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή βλάβης που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις
λειτουργίας της Μουσικής Σχολής ή στους λοιπούς χώρους ή στον κινητό και ακίνητο
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εξοπλισμό ή στο προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε
υπαιτιότητα των εργαζομένων ή των εργασιών του.
10)Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το
οποίο θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου.
Το πρόγραμμα του προσωπικού, στο οποίο θα καταγράφεται αναλυτικά το ωράριο που θα
απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα παραδίδεται στην αρχή κάθε μήνα στον Προϊστάμενο
της ανωτέρω Δ/νσης του Δήμου.
Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας του προσωπικού ή/και μη τήρησης του
προβλεπόμενου προγράμματος - ωραρίου, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της
σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου.
11)Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην αρμόδια Δ/νση του Δήμου τα τηλέφωνά του
(σταθερό και κινητό) για οποιοδήποτε έκτακτο ζήτημα προκύψει, προκειμένου αυτός να
ενημερωθεί και να επιληφθεί του θέματος.
12)Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, προς τις εντολές και οδηγίες
της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και με την οποία οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή
επαφή, προκειμένου να πιστοποιείται η καλή εκτέλεση της εργασίας του.
13)Ο Δήμος θα διαθέσει ειδικό χώρο στον ανάδοχο για την φύλαξη των ατομικών ειδών του
προσωπικού που θα απασχοληθεί.
14)Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη λήξη της σύμβασης πρέπει να αποχωρήσει
από την εργασία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
15)Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής, ο ανάδοχος και το προσωπικό
του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία που, λόγω της
εργασίας τους, τους έγιναν γνωστά και σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τους χώρους
λειτουργίας της Μουσικής Σχολής.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.Ωράριο Εργασίας
Ωράριο εργασίας προσωπικού: 20 ώρες/εβδομάδα έκαστος.
2.Βιβλίο παρουσιών και έλεγχος προσέλευσης προσωπικού
Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να υπογράφει στο βιβλίο παρουσιών, το οποίο
θα τηρείται στην αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου. Υποχρέωση όλου του καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού είναι
να διατηρούν ονομαστικές καρτέλες των μαθητών, οι οποίοι θα υπογράφουν σε κάθε
μάθημα για την παρουσία τους στο χώρο της διδασκαλίας των μουσικών οργάνων.
3.Δύναμη προσωπικού
Το προσωπικό πρέπει να είναι επαρκές για την υποστήριξη των προγραμμάτων και το
ωράριο αποδεκτό από τον ανάδοχο.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των προγραμμάτων οφείλει να
σέβεται τις δημοτικές εγκαταστάσεις και τα όργανα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των
καθηκόντων του, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν δημόσια περιουσία.
4.Γενικές Λειτουργικές Διατάξεις
Κάθε ημερολογιακό έτος καθορίζονται και καταγράφονται οι ανάγκες σε όργανα και γενικά
σε μη αναλώσιμα εφόδια.
Επίσης κάθε ημερολογιακό έτος καθορίζονται και καταγράφονται οι απαιτήσεις σε κτιριακή
και υλικοτεχνική υποδομή.
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας της
Μουσικής Σχολής και υποβάλλονται κατά τον προβλεπόμενο χρόνο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5173

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

4 Απριλίου 2018

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ’
Ε Ν Τ Υ Π Ο
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΣΟ Δ Η Γ Ι Ε Σ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5173/04-04-2018
20 Απριλίου 2018

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του/της:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Α.Φ.Μ.:

……………………………………………………………………………………………

Δ.Ο.Υ.:

……………………………………………………………………………………………

Έδρα:

……………………………………………………………………………………………

Οδός:

……………………………………………………………………………………………

Αριθμός:

……………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο: ……………………………………………………………………………………………
Φαξ:

……………………………………………………………………………………………

E-mail:

……………………………………………………………………………………………

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Παροχής Υπηρεσίας

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.

Λειτουργία Μουσικής Σχολής Δήμου

Εννέα (9) μήνες
(Μάιος - Ιούνιος 2018 και
Οκτώβριος 2018 - Απρίλιος 2019)

2.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)

3.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (ολογράφως)

4.

Φ.Π.Α. (24%)

5.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)

6.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (ολογράφως)
Λουτράκι ………. / ………. / 2018
Ο Προσφέρων

(Υπογραφή - Σφραγίδα)
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ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς)
1.Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, χωρίς
να τροποποιηθεί η μορφή του. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω εντύπου θα
είναι μια και μοναδική και θα αναγράφεται σε €υρώ (€), με δυνατότητα χρήσης μέχρι δύο
(2) δεκαδικών ψηφίων.
2.Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.Προσφορά που η τιμή της υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
5.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, αυτή απορρίπτεται σαν
απαράδεκτη.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας,
αφού αυτή θεωρείται ενιαία. Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόμενος υποβάλει
προσφορά για μέρος αυτής, δεν θα γίνεται αποδεκτή.
6.Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς
αντίγραφο της οικίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι
εργαζόμενοι στη σύμβαση.
7.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σ’ αυτούς
της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει
αποκλειστικά τους προσφέροντες.
8.Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να εφαρμόσει τις
τυχόν αλλαγές άμεσα, και αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να
προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο.
9.Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, θα πρέπει να αναγράφεται. Προσφορά που ορίζει μικρότερο
χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή μικρότερο
των ενενήντα (90) ημερών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5173

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

4 Απριλίου 2018

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ’
ΤΥΠΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ

(Τ.Ε.Υ.Δ.)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.)
[άρθρου 79 παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. : [6177]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:
[ΙΑΣΟΝΟΣ 1 & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ / ΛΟΥΤΡΑΚΙ / 20300]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Παναγιώτης Ι. ΑΡΓΥΡΗΣ]
- Τηλέφωνο: [27440 - 66030]
- Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [pooloutr@otenet.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: [www.loutraki-agioitheodoroi.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ / 92312000-1]
- Κωδικός στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: [ΥΠΗΡΕΣΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [Μελέτη 14/2018]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Υ.Δ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.):
Εάν δεν υπάρχει Α.Φ.Μ. στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
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Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ. από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. με τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για
κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους
νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

41

18PROC002913905 2018-04-04

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παράγραφος 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα
της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφοι 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το
μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παράγραφος 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:
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α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:
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[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι - IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών
σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
α)ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ έχει τη δυνατότητα να λάβει
τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii
β)ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ έχουν ήδη στην κατοχή του τα
σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά
των πληροφοριών, τις οποίες έχω υποβάλλει στα μέρη ΙΙΙ και IV του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), για τους σκοπούς του Συνοπτικού
Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας λειτουργίας της Μουσικής
Σχολής του Δήμου (Αριθμός Διακήρυξης 5173/04-04-2018).

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές)
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών.
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii

ης

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6 Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.05.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες”.
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παράγραφος 3 (α), εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix

ης

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παράγραφος 1 (β). Στον Κανονισμό Ε.Ε.Ε.Σ. (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο
ας
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22 Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο
Ν. 3560/2007 (Φ.Ε.Κ. 103/Α’), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο
73 παράγραφος 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το Ν.
2803/2000 (Φ.Ε.Κ. 48/Α’) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
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xiii

ης

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13 Ιουνίου
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης - πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συμβουλίου, της 26 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) που ενσωματώθηκε με το Ν.
3691/2008 (Φ.Ε.Κ. 166/Α’) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συμβουλίου, της 5 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 15.04.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Φ.Ε.Κ. 215/Α’) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β)στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (
βλ. τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 73).
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73
παράγραφος 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ'
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 3 περίπτωση α και β, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο
οικονομικός φορέας 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
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 .
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xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παράγραφο 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό Ε.Ε.Ε.Σ. (Κανονισμός ΕΕ 2016/7).
xxvii

Άρθρο 73 παράγραφος 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το Τ.Ε.Υ.Δ. π.χ. άρθρο 68 παράγραφος 2 Ν. 3863/2010.
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περίπτωση στ’ παράγραφος 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό Ε.Ε.Ε.Σ. (Κανονισμός ΕΕ 2016/7).
xxxii

Πρβλ και άρθρο 1 Ν. 4250/2014.

xxxiii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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