
           
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Ψαχνά  28/6/2018
  ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 803
  ΔΗΚΑΔΙΜΕ 
  Πληροφ.: Χειμώνα Άννα
  Τηλ.: 2228350222
  Fax:  2228350237. 
  E – Mail : dikadime@ddm.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (μειοδοτικού),  για  την  «Διοργάνωση  πολιτιστικών
εκδηλώσεων»της  ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» που αναλήφθηκαν
με την εν λόγω απόφαση. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  -  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ.  143  Α΄/2014),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α/2006),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). 
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και  άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 204 Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8.  Την  αριθ.  Π1/2380/18-12-2012  Κ.Υ.Α.:  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και
διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Φ.Ε.Κ. 3400 Β΄/2012).
9. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3, του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων
του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 74 Α΄/2014).
10. Τις διατάξεις του Ν. 3258/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
11. Τις διατάξεις του N. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α') (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16)
«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό
και λοιπές διατάξεις»
12. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις  καθώς και λοιπές
διατάξεις  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά.  Νόμοι,  Π.Δ.  και  υπουργικές  αποφάσεις  που  εκδίδονται  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας



σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
13.  Τους Κ.Α.  15-6471 του προϋπολογισμού έτους 2018 Της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.  ,  στον οποίο υπάρχει
εγκεκριμένη πίστωση 17.454,44 Ευρώ για την «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις Τοπικές
Κοινότητες του Δήμου Διρφύων –Μεσσαπίων »
14.  Την  ανάγκη  της  ΔΗΚΑΔΙΜΕ  για  την  παροχή  υπηρεσιών  για  την   διοργάνωσης  πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
15. Την υπ’ αριθμόν 34/2018 Αποφάση   του Δ.Σ, περί έγκρισης αιτήματος και πραγματοποίησης
δαπάνης (ΑΔΑ ΨΒ1ΗΟΕΙΔ-Γ52)
16.  Το  με  αρ.  πρωτ.  778/2018  (ΑΔΑΜ:18REQ003332344  2018-06-27)  πρωτογενές  αίτημα  της
Υπηρεσίας
17. Την από 14/2018 Μελέτη για την «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  ». 
18.  Την  υπ’  αριθμόν  36/2018  Απόφαση    του  ΔΣ  περί  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και
καθορισμό των όρων διακήρυξης (ΑΔΑ ΩΙ5ΕΟΕΙΔ-ΠΑΞ ) 
19.Τις υπ΄αρ.Α-160/801/28-6-2018, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Αποφασιζουμε
ΑΡΘΡΟ 1ο:
Προκηρύσσουμε  συνοπτικό  διαγωνισμό  με  κριτήριο  ανάθεση  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (μειοδοτικού),  με  σφραγισμένες
προσφορές, συνολικής δαπάνης κατά ανώτατο όριο 7.347,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
για την «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων», με CPV 79952100-3 και 22820000-4, σύμφωνα με
τον πίνακα που ακολουθεί:

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΕΜ ΤΙΜΗ (€) ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΟΜΑΔΑ Α` ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ                                  CPVS 79952100-3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

1

ΗΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  "ΤΑ
ΒΑΒΟΥΛΑ  2018"  ΣΤΗ
ΜΑΚΡΥΚΑΠΠΑ  ΣΤΙΣ
21/07/2018
ΗΧΕΙΑ  LINE  ARRAY,  6
MONITOP, 1 ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ,
10  ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  10
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ,  CD  PLAYER,
ΚΟΝΣΟΛΑ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ημέρα
Εκδήλωσης 1 900,00€ 216,00€ 1.116,00€

2

ΗΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 28/07/2018
ΗΧΕΙΑ  LINE  ARRAY,  10
MONITOP,  2  ΚΟΝΣΟΛΕΣ
ΗΧΟΥ,  15  ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  15
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ,  ΑΝΑΛΟΓΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ημέρα
Εκδήλωσης

1 1.500,00€ 360,00€ 1.860,00€

3 ΗΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΗ
ΓΛΥΦΑΔΑ ΣΤΙΣ 28/07/2018
4 ΗΧΕΙΑ, 2 SUB 6000 WATT, 8
ΜΟΝΙΤΟΡ, ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 32
in  16  out,  6  ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ,  10
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ,  10
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ,  CD  PLAYER,  8
LED  PAR RGB, ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ,
ΟΘΟΝΗ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  250cm  x

Ημέρα
Εκδήλωσης

1 1.000,00€ 240,00€ 1.240,00€



200cm

4

ΗΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΟΥΣ  ΚΑΘΕΝΟΥΣ  ΣΤΙΣ
05/08/2018
4 ΗΧΕΙΑ, 2 SUB 6000 WATT, 6
ΜΟΝΙΤΟΡ,  ΚΟΝΣΟΛΑ  ΗΧΟΥ,
32in  16out,  10  ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ,
10  ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ,  8  LED  PAR
RGB,  ΚΟΝΣΟΛΑ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ,
CD  PLAYER,  500m  ΚΑΛΩΔΙΑ,
ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ,  ΟΘΟΝΗ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 250cm x 200cm

Ημέρα
Εκδήλωσης 1 900,00€ 216,00€ 1.116,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

1

ΗΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"ΓΙΟΡΤΗ  ΠΙΤΑΣ" ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ
ΣΤΙΣ 21/07/2018
ΦΩΤΑ  PAR  RGB  &  CP,
MONITOP,  ΒΑΣΕΙΣ,  ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΟΝΣΟΛΑ

Ημέρα
Εκδήλωσης

1 900,00€ 216,00€ 1.116,00€

2

ΗΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 26/07/2018
ΦΩΤΑ  PAR  RGB  &  CP,
MONITOP,  ΒΑΣΕΙΣ,  ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΟΝΣΟΛΑ

Ημέρα
Εκδήλωσης 1 1.000,00€ 240,00€ 1.240,00€

3

ΗΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΟ
ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΤΙΣ 04/08/2018
ΦΩΤΑ  PAR  RGB  &  CP,
MONITOP,  ΒΑΣΕΙΣ,  ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΟΝΣΟΛΑ

Ημέρα
Εκδήλωσης 1 900,00€ 216,00€ 1.116,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

1

ΗΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΣΤΙΣ 21/07/2018
ΗΧΕΙΑ  4000  WATT,
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ,  ΜΟΝΙΤΟΡ,
ΚΟΝΣΟΛΑ, ΦΩΤΑ PAR RGB

Ημέρα
Εκδήλωσης 1 600,00€ 144,00€ 744,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

1

ΗΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΗ
ΣΤΕΝΗ ΣΤΙΣ 04/08/2018
ΗΧΕΙΑ  ΚΑΙ  SUB  6000  WATT,
ΦΩΤΑ  LED,  ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  1000
WATT,  4  BEAM  ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ,
ΜΗΧΑΝΗ  ΚΑΠΝΟΥ,
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ,  ΜΟΝΙΤΟΡ,
ΤΥΜΠΑΝΑ,  ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ,  ΒΑΣΕΙΣ,  ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΟΝΣΟΛΑ

Ημέρα
Εκδήλωσης 1 1.700,00€ 408,00€ 2.108,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε
1 ΗΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ Ημέρα 1 3.225,80€ 774,20€ 4.000,00€



ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"ΓΙΟΡΤΗ  ΠΑΤΑΤΑΣ"  ΣΤΟΝ
ΠΙΣΣΩΝΑ ΣΤΙΣ 04/08/2018
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
3000 ΑΤΟΜΩΝ, 12 ΜΟΝΙΤΟΡ
ΟΡΓΑΝΩΝ,  4  ΜΟΝΙΤΟΡ
ΦΩΝΗΣ,  10  ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ,
ΚΟΝΣΟΛΑ  ΗΧΟΥ  48
ΚΑΝΑΛΙΩΝ,  ΚΑΛΩΔΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ,  8  ΕQ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΦΩΝΗΣ,  CD  RECORDER,
KΟΝΣΟΛΑ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ,  24
ΦΩΤΑ  PAR  1KW,  10
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ
400WATT 

Εκδήλωσης

ΣΥΝΟΛΟ 12.625,80€ 3.030,20€ 15.656,00€
ΟΜΑΔΑ Β` ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ                                              CPVS 22820000-4

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΓΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ  "ΤΑ  ΒΑΒΟΥΛΑ"
ΣΤΗ  ΜΑΚΡΥΚΑΠΠΑ  ΣΤΙΣ
21/07/2018
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΑ, ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΤΕΜ. 1.500 250,00€ 60,00€ 310,00€

2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"ΤΑ  ΒΑΒΟΥΛΑ"  ΣΤΗ
ΜΑΚΡΥΚΑΠΠΑ  ΣΤΙΣ
21/07/2018
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΑ

ΤΕΜ. 150 72,60€ 17,43€ 90,03€

3
ΑΦΙΣΣΕΣ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΗ
ΓΛΥΦΑΔΑ ΣΤΙΣ 28/07/2018
33cm x 48cm

ΤΕΜ. 50 40,00€ 9,60€ 49,60€

4
ΠΑΝΟ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΗ
ΓΛΥΦΑΔΑ ΣΤΙΣ 28/07/2018
1m x 3m

ΤΕΜ. 2 120,00€ 28,80€ 148,80€

5 ΑΦΙΣΕΣ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΗ
ΣΤΕΝΗ ΣΤΙΣ 04/08/2018 ΤΕΜ. 1.000 450,00€ 108,00€ 558,00€

6 ΠΑΝΟ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΗ
ΣΤΕΝΗ ΣΤΙΣ 04/08/2018

ΤΕΜ. 10 517,75€ 124,26€ 642,01€

ΣΥΝΟΛΟ 1.450,35€ 348,09€ 1.798,44€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.076,15€ 3.378,29€ 17,454,44€

ΑΡΘΡΟ 2ο:
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 12η Ιουλίου 2018  και ώρα 10:00π.μ.,
ημέρα Πέμπτη. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και
να  παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  στο  γραφείο  πρωτοκόλλου  της  ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.,  (Διεύθυνση:
Αβάντων  18  –  Ψαχνά  Ευβοίας),  μέχρι  την  ανωτέρω  καταληκτική  ημερομηνία.  Ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η 12η Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., ημέρα Πέμπτη
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο κτίριο
του Δημαρχείου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα Λ. Μυλωνάς). Αν, για λόγους
ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν



καταστεί  δυνατή  η  αποσφράγιση  των  προσφορών,  μπορεί  να  ορισθεί  και  νέα  ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν,
έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, των
μέσων συγκοινωνίας κ.τ.λ. 
Διευκρινιστικές απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που τεθούν, θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών
της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ., μέσω τηλεφώνου 22283 50237

ΑΡΘΡΟ 3ο:
Διάρκεια και προϋπολογισμός της  εργασίας: Η εργασία του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή
της σύμβασης και έχει διάρκεια έως την ολοκλήρωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων . Ο συνολικός
προϋπολογισμός της  εργασίας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο/οι Ανάδοχος/οι  του παρόντος
διαγωνισμού, ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των  17.454,44 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  Τακτικού  Προϋπολογισμού  της  ΔΗΚΑΔΙΜΕ   και
συγκεκριμένα  των  Κ.Α.  15-6471  οικονομικού  έτους  2018,  ενώ  θα  χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους
πόρους. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4ο:
Δικαίωμα συμμετοχής: Ως προσφέρων νοείται ο οικονομικός φορέας που θα υποβάλει προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τα  κριτήρια
επιλογής βάσει του Άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες
χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  Δημόσιων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού
Εμπορίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε για το σύνολο των εκδηλώσεων είτε
ανά ομάδα εκδηλώσεων, όπως αναφέρεται στην υπ΄αρ.14/2018 μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 5ο:
Γλώσσα σύνταξης για τη διαδικασία:
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι
συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. • Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν
αλλοδαπές  επιχειρήσεις  και  που  θα  κατατεθούν  από  τους  διαγωνιζόμενους  στην  παρούσα
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα από την αντίστοιχη χώρα προέλευσης και επισημείωση
της σφραγίδας της Χάγης (APOSTILLE), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των
εν  λόγω  εγγράφων  μπορεί  να  γίνει  είτε:  α)  από  αρμόδια  μεταφραστική  υπηρεσία  της  χώρας
προέλευσης, 
β) από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος,
γ) από το αρμόδιο προξενείο,
δ) από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Π.Δ. 503/1985,
Φ.Ε.Κ. 182 Α΄/24-10-1985) και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013, Φ.Ε.Κ. 208 Α΄/27-09-
2013), όπως εκάστοτε ισχύουν
Επικρατούσα διατύπωση είναι  πάντοτε  η  Ελληνική.  Οι  τυχόν  προσφυγές  θα  υποβάλλονται  στην
Ελληνική γλώσσα.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του
αναδόχου θα γίνονται  υποχρεωτικά στην Ελληνική  γλώσσα.  Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία

ΑΡΘΡΟ 6ο:
Διάρκεια  των  προσφορών:  Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  συμμετέχοντες  στον
διαγωνισμό  για  εκατόν  είκοσι  (120)  ημέρες  από  την  επομένη  της  διενέργειας  της  διαδικασίας
ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  97,  του  Ν.  4412/2016  (Φ.Ε.Κ.  147  Α΄/2016).
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών ή δεν αναφέρουν καθόλου
χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο χρόνος ισχύος πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά,
επί  ποινή απόρριψης,  στην οικονομική  προσφορά και  σε  υπεύθυνη  δήλωση στα δικαιολογητικά
συμμετοχής. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη



λήξη ισχύος των προσφορών, περί αποδοχής της παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε επτά (7) ημέρες

ΑΡΘΡΟ 7ο:
Σύνταξη  προσφορών:  Στον  ενιαίο  σφραγισμένο  Φάκελο  Προσφοράς  πρέπει  να  αναγράφονται
ευκρινώς τα εξής:
• Η λέξη «Προσφορά» ή η φράση «Φάκελος Προφοράς»,
• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
• Ο αριθμός της διακήρυξης,
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
• Τα στοιχεία του αποστολέα,
• Το Τμήμα/Τμήματα  για το/τα  οποίο/οποία υποβάλλει προσφορά πχ Ομάδα Α σύμφωνα με το
παρακάτω υποδειγμα:
Προσφορά  Διακήρυξης  του/της   …..  για  την  διενέργεια  συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την
«Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων» 
Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΚΑΔΙΜΕ 
Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς μέχρι και  Πέμπτη 12/7/2018,ώρα 10:00.π.μ..
«Να μην ανοιχτεί από την υπηρεσία»
Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Η τιμή της υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην
τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ είτε για το σύνολο όλων των κατηγοριών (Α,Β,Γ,Δ, Ε) της
ομάδας Α, είτε ανά κατηγορία (Α, ή Β, ή Γ, ή Δ, ή Ε) της ομάδας Α, υπό την προϋπόθεση ότι θα
καλύπτουν όλα τα είδη της κατηγορίας για την οποία υποβάλλουν προσφορά, είτε για το σύνολο των
ομάδων Α και Β , είτε μόνο για το σύνολο της ομάδας Β.
Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει ανά κατηγορία της ομάδας Α και για το σύνολο της
ομάδας Β. 
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

α)  Δικαιολογητικά  συμμετοχής:  Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  τοποθετούνται  σε  ξεχωριστό
σφραγισμένο  φάκελο,  με  τις  ενδείξεις  του  κυρίως  φακέλου  και  την  επιπλέον  ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  Μέσα στο  φάκελο  θα  περιλαμβάνονται  δύο  (2)  αντίτυπα.  Τα
δικαιολογητικά και των δύο αντιτύπων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και
3, του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74 Α΄/2014), καθώς και το άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.
Τα  δύο  (2)  αντίτυπα  θα  φέρουν  το  ένα  την  ένδειξη  «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»  και  το  άλλο  την  ένδειξη
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Στην περίπτωση αυτή, το περιεχόμενο του Πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το
περιεχόμενο  του  Αντιγράφου,  σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  του  τελευταίου  με  το  Πρωτότυπο.  Ο
φάκελος των Δικαιολογητικών πρέπει να έχει και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

β) Οικονομική προσφορά: Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο
με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Μέσα  στον  φάκελο  θα  περιλαμβάνονται  δύο  (2)
αντίτυπα,  τα  οποία  πρέπει  να  είναι  αριθμημένα  και  μονογραμμένα  από  τον  Προσφέροντα.
Επισημαίνεται ότι η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς γίνεται με βάση τα αναφερόμενα για τον
προϋπολογισμό στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης. Τα δύο (2) αντίτυπα θα φέρουν το ένα την
ένδειξη  «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»  και  το  άλλο  την  ένδειξη  «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».  Στην  περίπτωση  αυτή,  το
περιεχόμενο  του  Πρωτοτύπου  είναι  επικρατέστερο  από  το  περιεχόμενο  του  Αντιγράφου,  σε
περίπτωση ασυμφωνίας του τελευταίου με το Πρωτότυπο. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς
πρέπει να έχει και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΑΡΘΡΟ 8ο:
Δικαιολογητικά  υποβολής  προσφορών:  Οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής:



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1 Το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης»  (ΤΕΥΔ)  του  άρθρου  79  παρ.  4  του  Ν.

4412/2016  (Α΄147)  για  διαδικασίες  σύναψης δημόσιας  σύμβασης  κάτω των ορίων  των
οδηγιών, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. αριθμός φύλλου 3698/16-11-2016- τεύχος
Δεύτερο- το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της διακήρυξης. 
Διευκρινίζεται ότι την απαιτούμενη Υπεύθυνη δήλωση (1.) υποβάλλουν: 
Όλοι οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Στους  ανωτέρω αναφερόμενους  υπόχρεους  συμπεριλαμβάνονται  και  οι  υπάλληλοι  του
οικονομικού  φορέα,  για  τους  οποίους  απαιτείται  η  σύμπραξή  τους  στην  σύναψη
συμβάσεων, δηλαδή έχουν δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων.

2 Νομιμοποιητικά Έγγραφα Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού
προσώπου, τα δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.),
τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία
να προκύπτουν:
- Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.,
- Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.
• Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
• Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από
τα  οποία  να  προκύπτουν  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  και  οι  οποίοι  έχουν  δικαίωμα  να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους

3 Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο

4 Τα οριζόμενα στο άρθρο 4 (Α,Β,Γ)

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  μαζί  με  την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί
νόμιμα.
Σημείωση: Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και
διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου, φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) όλων των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 9ο:
Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα στάδιο,
που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:
• Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
• Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
• Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
• Ανάδειξη αναδόχου
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.
Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, επικυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.
4412/2016.
Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη, χωρίς Φ.Π.Α.
Η  υποβολή  μίας  προσφοράς  δεν  κωλύει  τη  συνέχιση  του  διαγωνισμού  και  την  ανάθεση  της
σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.



Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) να υποβάλλει εντός προθεσμίας
δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα
δικαιολογητικά της κατακύρωσης βάσει της διακήρυξης, ήτοι:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης  στους  οποίους  οφείλει  να  καταβάλλει  εισφορές  τόσο  για  τα  μέλη  τους  όσο  για  το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  άλλη  ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι  ενήμεροι  ως προς τις  φορολογικές  τους υποχρεώσεις  (φορολογική ενημερότητα),  το οποίο
χρειάζεται  να  είναι  σε  ισχύ  τουλάχιστον  ως  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο
αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  (Επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού),  η  αποσφράγιση  του  οποίου
γίνεται σε ώρα που θα ορισθεί ενώπιον της. 
Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα
συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε
αυτόν.
Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με
το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
βάσει του νόμου 4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 10ο:
Απόρριψη Προσφορών: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό,
κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  να   θεωρηθούν  αποδεκτές  και  προσφορές  που
παρουσιάζουν  ασήμαντες  αποκλίσεις  ή  περιορισμούς.  Ως  ασήμαντες  αποκλίσεις  ή  περιορισμοί
νοούνται  οι  αποκλίσεις  και  οι  περιορισμοί  που δεν  επηρεάζουν  την  προμήθεια  ή  την  ποιότητα
εκτέλεσής  της,  δεν  περιορίζουν  σε  κανένα  σημείο  τα  δικαιώματα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  ή  τις
υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση
της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/ και αιρέσεις, 
Αποτελεί  αντιπροσφορά  ή  τροποποίηση  της  προσφοράς  ή  πρόταση  που  κατά  την  κρίση  της
Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
Αποτελεί εναλλακτική προσφορά
Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά
άρθρα της παρούσας διακήρυξης,
Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή,
Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας,
Ορίζει χρόνο υλοποίησης της προμήθειας μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα, ο χρόνος
ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των



προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής
Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  προδιαγραφές  της
παρούσας διακήρυξης,
Δεν  είναι  σύμφωνη  με  τους  επί  μέρους  υποχρεωτικούς  όρους  της  παρούσας,  όπου  αυτοί
αναφέρονται

ΑΡΘΡΟ 11ο:
Ανακοίνωση  κατακύρωσης:  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  105  του  νόμου  4412/2016,  το  Διοικητικό
Συμβούλιο εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης, αποδεχόμενη ή μη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής
του διαγωνισμού και το Τμήμα Προμηθειών κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα  (εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο),  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  όπως  με
τηλεομοιοτυπία,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  κ.λ.π.,  επί  αποδείξει.  Η  σχετική  απόφαση  για  την
κατακύρωση  του  διαγωνισμού  υποβάλλεται  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Θεσσαλλίας-Στερεάς
Ελλάδας  για έλεγχο νομιμότητας με όλο τον φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 12ο:
Ενστάσεις: Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα (60.000,00 ευρώ) (χωρίς
Φ.Π.Α.)  σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται
ένσταση μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται  ενώπιον της  αναθέτουσας αρχής,  η οποία αποφασίζει,  σύμφωνα με  τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται,
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα
τοις  εκατό (1%)  επί της  εκτιμώμενης αξίας  της  σύμβασης.  Το παράβολο αυτό αποτελεί  δημόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Για την εξέταση των ενστάσεων συγκροτείται  ειδική Επιτροπή με διαφορετική  σύνθεση από την
Επιτροπή  διαγωνισμού  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ.  11  περ.  α΄  του  νόμου
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13ο: 
Εγγυήσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του νόμου 4412/2016 περί εγγυήσεων, δεν
απαιτείται  εγγύηση  συμμετοχής  για  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  συνοπτικού  διαγωνισμού.  Ο
προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια,  υποχρεούται  να  προσκομίσει  με  την
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).
Η  εγγύηση  εκδίδεται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  -μέλη  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.,  ή στα κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139 τ. Α΄/1997) και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδοθεί από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρασχεθεί με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Με  την  εγγυητική  επιστολή,  που
αποτελεί  αυτοτελή  σύμβαση,  ο  εκδώσας  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση να  καταβάλλει  ορισμένο
ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να
ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Οι Υπηρεσίες του Δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει:
• Την ημερομηνία έκδοσης.
• Τον εκδότη.
• Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται.
• Τον αριθμό της εγγύησης.
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.



• Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
• Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
• Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
• Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης.
• Τους όρους ότι:
I) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
II) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,
III)  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου,
Κατάπτωση  της  εγγύησης  επέρχεται  σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  κηρυχτεί  έκπτωτος,  λόγω
αδυναμίας του στην εκτέλεση της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 14ο:
Υπογραφή  Σύμβασης:  Ο  Ανάδοχος  στον  οποίο  κατακυρώνεται  οριστικά  η  προμήθεια  είναι
υποχρεωμένος  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  προσκομίζοντας  την  εγγυητική
επιστολή του άρθρου 13 της παρούσας διακήρυξης μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Κάθε  έγγραφο  το  οποίο  παρέχει  ή  στο  οποίο  παραπέμπει  η  Αναθέτουσα  Αρχή  με  σκοπό  να
περιγράψει  ή  να  προσδιορίσει  στοιχεία  της  σύμβασης,  συμπεριλαμβανομένης  της  προκήρυξης
σύμβασης νοείται ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης».
Σε  περίπτωση που ο Ανάδοχος,  δεν  παρουσιαστεί  για την υπογραφή της σύμβασης,  κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον
πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης αυτής στις περιπτώσεις όπως
περιγράφονται στο άρθρο 132 του νόμου 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15ο:
Τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών : Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται εντός των Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων όπως αναφέρονται στην 14/2018 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου ,
στην ημερομηνία που έχει καθοριστεί.

ΑΡΘΡΟ 16ο: 
Πληρωμή  Αναδόχου:  Η  πληρωμή του  Αναδόχου θα  γίνεται  τμηματικά,  για  όλη  τη  διάρκεια  της
σύμβασης. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί
με  την προσκόμιση  των νομίμων παραστατικών  που προβλέπονται  από τις  ισχύουσες διατάξεις,
καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  που
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

ΑΡΘΡΟ 17ο:
Δαπάνες που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο
Ο Ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  τις  νόμιμες  κρατήσεις  και  τον  αναλογούντα  φόρο εισοδήματος.  Ο
Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 18ο:
Υποχρεώσεις Αναδόχου-Κυρώσεις-Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία:
Σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στα  άρθρα 206  και  207,  του  Ν.  4412/2016  (Φ.Ε.Κ.  147  Α΄/2016),  σε
περίπτωση παράδοσης ή αντικατάστασης του συμβατικού αντικειμένου, με ευθύνη του Αναδόχου,
μετά από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εφόσον ο Ανάδοχος έχει αιτηθεί εγκαίρως
και λάβει αντίστοιχη παράταση, επιβάλλεται από την Αναθέτουσα αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου,  πρόστιμο 5% επί  της συμβατικής αξίας  των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται είτε με παρακράτηση από την πληρωμή του Αναδόχου, είτε με
ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εφόσον ο τελευταίος δεν καταθέσει



το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση που Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά
σε όλα τα μέλη της.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  203,  του  Ν.
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).
Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και
κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση
της παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.
Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες
δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της)
προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας
δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο:
Ματαίωση διαδικασίας: Σύμφωνα με το άρθρο 106 του νόμου 4412/2016 η αναθέτουσα Αρχή με
ειδικά  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  ματαιώνει  τη
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης:  Α)  εφόσον  η  διαδικασία  απέβη  άγονη  είτε  λόγω  μη
υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών  ή  αποκλεισμού  όλων  των
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της παρούσας
διακήρυξης ή
Β) στην περίπτωση της κατακύρωσης και της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 105 του
ιδίου νόμου.
Ματαίωση επίσης της διαδικασίας μπορεί να λάβει χώρα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης
Β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
Γ) αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης
Δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη
Ε) στην περίπτωση λήξης και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών και μη
αιτιολογημένης  απόφασης  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  συνέχισης  της  διαδικασίας  λόγω
εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 4 του νόμου 4412/2016.
ΣΤ)  για  άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος  όπως  ιδίως  δημόσιας  υγείας  ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Αν  επίσης  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας
ανάθεσης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να  ακυρώσει
μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την
επανάληψή της από το σημείο που εμφανίστηκε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Τέλος, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει  παράλληλα  με  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  σύναψης  και  την  επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της.

ΑΡΘΡΟ 20ο:
Εχεμύθεια:  Το  δικαίωμα  πρόσβασης  στα  έγγραφα  και  ο  χαρακτηρισμός  πληροφοριών  ως
εμπιστευτικές ορίζεται στο άρθρο 21 του νόμου 4412/2016. Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει
στοιχεία  και  πληροφορίες  εμπιστευτικού  χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει επ’
αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή σε στοιχεία προστατευόμενα από δικαιώματα πνευματικής
ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης
τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωση  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές
διατάξεις  νόμου ή διοικητικές  πράξεις  που επιβάλλουν  την εμπιστευτικότητα της  συγκεκριμένης
πληροφορίας.



ΑΡΘΡΟ 21ο:
Εφαρμοστέο δίκαιο-Διαιτησία: Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν
φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος
της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια. 

ΑΡΘΡΟ 22ο:
Δημοσιότητα-Πληροφορίες:  Η  παρούσα διακήρυξη  βρίσκεται  δημοσιευμένη  στην ιστοσελίδα  του
Δήμου  Διρφύων  –Μεσσαπίων  ,  στο  σύνδεσμο:  www.ddm.gov.gr,  καθώς  και  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.),  στην  ηλεκτρονική  Διεύθυνση:
http://www.promitheus.gov.gr,  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου  και  Προστασίας  Καταναλωτή,
δώδεκα (12) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού
(περίπτωση  γ΄  της  παρ.  1  του  άρθρου  121  του  Ν.  4412/2016.  Περίληψη  της  διακήρυξης  θα
δημοσιευτεί  στην  ημερησία  τοπική  εφημερίδα   Καθημερινή  Ευβοια  .  Επίσης  Περίληψη  της
διακήρυξης  αναρτάται  στο  πρόγραμμα «Διαύγεια»,  μέχρι  την  έκδοση της  Κ.Υ.Α.  της  παρ.  6  του
άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και στη συνέχεια στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 3 του άρθρου 38, άρθρο 66,
παρ. 2 του άρθρου 117 και περ. γ΄της παρ. 1 του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016) και τοιχοκολλείται
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς αναρτάται στην ιστοσελίδα του (www.ddm.gov.gr).
Υπεύθυνη υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι η Χειμώνα Άννα
Υπάλληλος του Τμήματος προμηθειών 

Άρθρο 23ο
Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί
η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα:
1. Το συμφωνητικό (σύμβαση)
2. Η παρούσα διακήρυξη
3.Η Προσφορά του Αναδόχου/ων

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΑΔΙΜΕ

ΜΥΤΑΛΑ –ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 


