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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12

Πόλη

Αμπελόκηποι -Μενεμένη

Ταχυδρομικός Κωδικός

56123 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

+30 -2313 – 313.619, 300.949

Φαξ

+30 -2313 – 313.625

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies@ampelokipi-menemeni.gr,

Αρμόδιος για πληροφορίες

Καρατόσιου Πασχαλίνα, Μιχαηλίδου Δέσποινα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.ampelokipi-menemeni.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΔΗΜΟΣ (Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση: http://www.ampelokipi-menemeni.gr
Αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος-Τμήμα Πρασίνου – Ταχ/κη
Δ/νση: Ελευθ.Βενιζέλου 167- Μενεμένη, Τηλ.:2313300949

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης
Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την Κ.Α. 35.7332.13 με περιγραφή τίτλου «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς
βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα
και δέσμευση του υπόλοιπου ποσού για το 2021.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα, καθώς και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΣΑΤΑ 2019) για
δράσεις πυροπροστασίας.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση των υπηρεσιών απομάκρυνσης ανεπιθύμητης
αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου.
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημόσιων συμβάσεων (CPV):
77312000-0.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.812,09€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 59.525,88€, ΦΠΑ: 14.286,21€).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Τεχνική
Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού.
2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Του 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
4. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
6. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : 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 και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως
έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16
7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”
8. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
10. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
11. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
12. Του άρθρου 18 του Ν.4469/17(ΦΕΚ 62 Α/03-05-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και
άλλες διατάξεις» αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 377 του Ν.4412/16
13. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
14. Το άρθρο 11 παρ.5 του Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως» το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 18 του Ν.4469/17 και παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την
περιπτ.68 παρ.1 του άρθρου 377 και την παραγρ.12 του άρθρου 379 του Ν.4412/16
15. Το άρθρο 206 του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ
- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
16. To άρθρο 43 του ν.4605/01-04-19 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και
των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση,
χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» αναφορικά με τις τροποποιήσεις του ν.4412/16.
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
5
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ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:
1. Την με αριθμό 39/20 μελέτη από το Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Πολεοδομίας- Καθαριότητας &
Περιβάλλοντος.
2. Το με αριθμό 6268/18-03-20 Τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Πολεοδομίας- Καθαριότητας &
Περιβάλλοντος (ΑΔΑΜ: 20REQ006448458)
3. Την με αριθμ.324/18-03-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ6Θ1ΩΨΕ-ΞΩ3)
4. Την 074/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ6ΘΧΩΨΕ-ΨΦΗ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
5. Την με αριθμό 073/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ψ35ΩΨΕ-6Φ3) αναφορικά με την συγκρότηση της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
6. Την με αριθμό 283/19 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΜΜ4ΩΨΕ-44Ε) αναφορικά με την συγκρότηση της
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
7. Την με αριθμό 1618/01-09-19 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6691ΩΨΕ-9ΓΠ) αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
ος

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη δημοτική ενότητα Αμπελοκήπων, με Δ/νση Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, 2 όροφος, αίθουσα
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 06/04/20 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 έως 09:30 (καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο
121 παρ. 1 περ. γ. του Ν.4412/16. όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. γ. παρ.19 του ν.4605/19.

1.6

Δημοσιότητα

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β), το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/16
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016 ως εξής :
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ 28/80 η οποία προστέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4469/17 και
παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ.68 παρ.1 του άρθρου 377 και την παραγρ.12 του άρθρου 379 του Ν.4412/16,
δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία του νομού.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου
2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www
.ampelokipi-menemeni.gr στην διαδρομή : Οδηγός του δημότη » Εφημερίδα της Υπηρεσίας » Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

Έξοδα δημοσιεύσεων
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου
των δημοσιεύσεων θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη
διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07, η οποία
προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09, που παρότι έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ (35) της παρ.1 του άρθρου
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η

377, παραμένουν σε ισχύ με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος η 1 Ιανουαρίου
2021.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

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 περιβαλλοντικής, 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 των δημοσίων
συμβάσεων 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
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί
ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1

Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
• το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Τα σχετικά τεύχη της ανάθεσης έχουν αναρτηθεί στο site του δήμου ήτοι www.ampelokipi-menemeni.gr.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αυτά (αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης - τεχνικής
έκθεσης, κλπ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά από αίτημα τους στις παραπάνω διευθύνσεις του δήμου.
Οι παραλήπτες του τεύχους διακηρύξεως υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της να την
ελέγξουν από άποψη πληρότητας και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφ’ όσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη
να ενημερώσουν το γραφείο προμηθειών και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση, που δεν τηρηθεί το
ανωτέρω, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.1.3

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα
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.

.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα 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 έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.4

Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 (Α’13)
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 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 σε 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.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους
ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και
της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 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) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 3, 4 και 5 του Ν4412/16.
Επισυνάπτεται σχετικό Υπόδειγμα (Παράρτημα IV) σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την από
23-05-17 διευκρίνιση ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που εκτελούν εργασίες σχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνισμού και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Θα πρέπει 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως πχ Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η νομική μορφή της αναδόχου
- ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου).
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

2.2.2

Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ.
α. εδαφ. 6 του Ν.4412/16.

2.2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. 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 απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
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εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα
με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται 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 στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
11

20PROC006474168 2020-03-24
(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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι 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,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) 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 ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο
του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, 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
2.2.3.4. 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 ως άνω περιπτώσεις
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2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 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 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.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών ήτοι κοπή και απομάκρυνση
αυτοφυούς βλάστησης.
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων— ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή στα νομαρχιακά
μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2.2.5

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτείται κάποιο από τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν.4412/16.

2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται ως ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας να πληρούν τα ακόλουθα:
α) ως προς τον τεχνικό, μηχανολογικό εξοπλισμό:
Απαιτείται τουλάχιστον ένα (1) χλοοκοπτικό τρακτέρ και ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο με καρότσα για την αποκομιδή και
την άμεση απομάκρυνση των προϊόντων της κοπής.
β) ως προς το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό απαιτείται έμπειρο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό:
Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δύο τουλάχιστον οργανωμένα συνεργεία (των δύο ατόμων), ένα εκ των
οποίων με το χλοοκοπτικό τρακτέρ. Όλα τα συνεργεία θα επιβλέπονται, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, από Γεωπόνο
ή Δασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Δασοπόνο, ο οποίος θα είναι και ο επικεφαλής σε κάθε συνεργείο.
γ) Τα προϊόντα της κοπής και τα υπολείμματα αυτής θα πρέπει να καταλήγουν σε αδειοδοτημένο, για το σκοπό αυτό χώρο,
έτσι ώστε να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για τη διαχείριση των συγκεκριμένων και εξειδικευμένων
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στερεών αποβλήτων, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των προϊόντων της
κλάδευσης.
Με βάσει τα παραπάνω οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής:
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια σε ισχύ συλλογής - μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων
κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων (κωδικός ΕΚΑ 20 02 01) και σύμβαση συνεργασίας με νόμιμο αποδέκτη των
αποβλήτων κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων (κωδικός ΕΚΑ 20 02 01) για το εν λόγω έργο. Ο νόμιμος αποδέκτης
πρέπει να είναι αδειοδοτημένος για το σκοπό αυτό και να διαθέτει:
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σε ισχύ, στην οποία θα περιλαμβάνονται απαραίτητα οι κωδικοί των
αποβλήτων 20 02 01, όπως αυτοί αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), καθώς επίσης και οι
ποσότητες των αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δε διαθέτει άδεια σε ισχύ συλλογής - μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων κλαδεμάτων (κωδικός ΕΚΑ 20 02 01) θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει σύμβαση συνεργασίας
με αδειοδοτημένο φορέα που να διαθέτει άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, σε ισχύ,
στην οποία θα περιλαμβάνονται απαραίτητα οι κωδικοί των αποβλήτων 20 02 01, όπως αυτοί αναγράφονται στον
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και σύμβαση συνεργασίας με νόμιμο αποδέκτη, αδειοδοτημένο, που να διαθέτει:
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σε ισχύ, στην οποία θα περιλαμβάνονται απαραίτητα οι κωδικοί των
αποβλήτων 20 02 01, όπως αυτοί αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), καθώς επίσης και οι
ποσότητες των αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης.
Ο ανάδοχος θα πρέπει μετά το πέρας των εργασιών να καταθέτει είτε με κάθε υποβληθέν τιμολόγιο τμηματικά ή συνολικά,
στο τέλος, με το τελευταίο τιμολόγιο βεβαίωση παραλαβής των εν λόγω αποβλήτων από το νόμιμο αποδέκτη, η οποία θα
συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δελτία παραλαβής που θα αναφέρουν είδος αποβλήτου (κωδικό) καθώς και ποσότητα

2.2.7

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να
συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα:
Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO
9001:2015, ISO 1801:2008 και ISO 14001:2015), για

εργασίες πρασίνου, από πιστοποιημένους οργανισμούς

συμμόρφωσης.
2.2.8

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4412/16.
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2.2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της
παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με
το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VI το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης
158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).
Σε όλες τις 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 σε αυτό,
υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να
φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό
ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (
ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Δύναται οι προσφέροντες να συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, συνημμένα με την σχετική
διακήρυξη, σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου (.doc) στο site του δήμου http://www.ampelokipi-menemeni.gr .

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
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δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους,
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 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 όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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 σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
Αναλυτικότερα, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τα ακόλουθα:
1. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των
εργαζομένων τους.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι ΑΕ εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να
ασφαλίσουν στον ΟΑΕΕ τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.
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2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες
4. Πιστοποιητικά 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.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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 της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
περί μη θέσεως 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
εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί
εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς
να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’
και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της
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παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων— ΜΕΕΠ» του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε κατηγορία έργα πρασίνου
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα:
1. Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τον τεχνικό, μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος των υπηρεσιών
καθώς και αναφορά του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της σύμβασης (α/α α, β)
2. α) Την Άδεια σε ισχύ συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων
β) Την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και γ) τις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας όπου
απαιτούνται. (α/α γ)
Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα εξής:
Πιστοποιητικά συστήματος διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO
9001:2015, ISO 1801:2008 και ISO 14001:2015), για εργασίες πρασίνου, από πιστοποιημένους οργανισμούς συμμόρφωσης
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση

του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Γ. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι
δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
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3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων γίνονται αποδεκτά είτε:
α) Κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α’ 94): Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36
παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
β) Σύμφωνα με την περιπτ.αε’ τη παραγρ.7α’ και περ. β’ της παραγρ.8 του άρθρου 43 του ν.4605/19 & την παραγρ. 4 του
άρθρου 56 του ν.4609/19:
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά
την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για όλες τις
περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Περιεχόμενο προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) κα ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς, Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
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γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
διαγωνισμού μέσα σε σφραγισμένο φάκελο κατά την ημερομηνία και ώρα όπως αυτά ορίζονται
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει,
προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσης διακήρυξης
2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του
παρόντος μέσα.
3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης.
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και
μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του
αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση,
μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά
περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους
της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
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α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3698/Β/16-11-16, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας α) δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 2.2.3 της παρούσας και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία
έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4 της παρούσας,
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, συνημμένα με την σχετική διακήρυξη,
σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου (.doc), στη Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL), http://www.ampelokipi-menemeni.gr.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο διαδίκτυο από την ΕΑΑΔΗΣΥ http://www.eaadhsy.gr και την κατευθυντήρια
οδηγία 15, «Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 (Α 147)». Σχετικά Παράρτημα VI της παρούσης.
β) Για τα νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ή τελευταίο ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Ειδικότερα, στην τεχνική προσφορά θα περιγράφονται ακριβώς οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, τα
μηχανήματα και το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και χρονοδιάγραμμα των εργασιών,
συντεταγμένη με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως η τεχνική έκθεση, προδιαγραφές.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των προς εκτέλεση υπηρεσιών.

2.4.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, Παράρτημα ΙV.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του
ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή, στο κεφάλαιο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη
λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4412/2016

2.4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει 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 την συμπλήρωσή της
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
δ) είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός
αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
2. Τα επιμέρους στάδια, έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και
φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών καθώς και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο που θα ορισθεί από την
Υπηρεσία και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες.
Μετά την αποσφράγιση, το αρμόδιο όργανο μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, το
γνωμοδοτικό όργανο ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών και καταχωρεί στο σχετικό
πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους
απόρριψης και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής (άρθρο 117 παρ.4 του
Ν.4412/16)
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16.
3. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών θα έχουν δικαίωμα να εξετάσουν
τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίησή τους δεν θα εμποδίζει την
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εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, δεν θα είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, δεν θα θίγει τα έννομα εμπορικά
συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή δεν θα βλάπτει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών
φορέων.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των δικαιολογητικών την ίδια μέρα λόγω πληθώρας
προσφορών, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αναβολής της συνεδρίασης, αφού πρώτα προβεί στην καταγραφή των
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται να εκδώσει απόφαση και ορίζει νέα ημερομηνία
κατά την οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της εξέτασης των δικαιολογητικών και θα αποσφραγίσει τις οικονομικές
προσφορές των επιτυχόντων.
5. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
6. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
7. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης –Δικαιολογητικά κατακύρωσης
3.2.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), σε σφραγισμένο φάκελο πάνω
στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της ανάθεσης, τα στοιχεία του προσωρινού αναδόχου και ότι αφορούν
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.».
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Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή
ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες
ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις
οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη
παράγραφο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε
όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης
επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,
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β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν.
4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.».
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που
δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.

3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη
συντέλεση της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου –
Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Το γνωμοδοτικό όργανο- Επιτροπή Εξέτασης
Ενστάσεων έχει συγκροτηθεί με την με αριθμό 260/18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑΔΕΩΨΕ-Η24).
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.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης
της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής
προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 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 εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του
ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς
αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί
στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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.

4.4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου.

4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 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 παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
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 ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υπηρεσιών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης. Ενδεικτικά βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση σε ποσοστό 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται
(εδαφ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16 και έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 44 του ν.4605/19)). Η κράτηση της απόφασης αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 7 της υπουργ.αποφ.5143/14). β) Κράτηση
ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016 (Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016) γ) Κράτηση σε ποσοστό 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής,
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων. Η κράτηση της απόφασης αυτής
υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (ΦΕΚ 969/Β/2203-17).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις, η
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
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5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων περί
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις και Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση, καθώς και κατ΄ εφαρμογή
των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.».

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της
παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην
οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ'
ύλην αρμόδια υπηρεσία ήτοι Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας &
Περιβάλλοντος, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ότι ισχύει από την υπογραφή έως και 30 Απριλίου 2021.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα
με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί
δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε
παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε
τμηματικές παραλαβές.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.
4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου
απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου
από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με
παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
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6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.».

6.4

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής
αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών
με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται
σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.1 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η διακήρυξη αυτή εγκρίθηκε με την αριθμό 074/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με εντολή δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
Μανωλόπουλος Βασίλειος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
============================

ΕΡΓΟ

:

«Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς
βλάστησης ελεύθερων χώρων του ∆ήµου
Αµπελοκήπων-Μενεµένης »

ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝ. ΕΚΘ.

:

39 /2020

Κ.Α.Ε.

:

Υ-1295-20

CPV

:

77312000-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

:

73.812,09 €

Κ.Α. ΟΙΚΟΝ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

35.7332.13
:

∆έσποινα Μιχαηλίδου–
Msc ΠΕ Γεωπόνος µε A’ βαθµό
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη µε τίτλο «Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης
ελεύθερων χώρων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» µε αριθµό µελέτης 39/2020
προϋπολογισµού 73.812,09€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, αφορά τη διαχείριση της
µονοετούς ή πολυετούς ποώδους και θαµνώδους βλάστησης, η οποία αναπτύσσεται, ανάλογα
µε τις συνθήκες που επικρατούν κατά την εαρινή, θερινή και φθινοπωρινή περίοδο, σε
ελεύθερους ∆ηµοτικούς και Ιδιωτικούς χώρους που δεν έχουν δοµηθεί. Κάθε χρόνο, µε την
έναρξη της βλαστικής περιόδου παρουσιάζεται ανάπτυξη µεγάλης παραεδάφιας βλάστησης, η
οποία κρίνεται αναγκαίο να αποµακρυνθεί, µε σκοπό α) τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας
µια και η παρουσία αυτοφυούς βλάστησης αφενός µεν µειώνει ή δυσχεραίνει την ορατότητα
των οδηγών, αφετέρου δε µπορεί να καλύπτει την κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση του
οδικού δικτύου, β) τον έλεγχο του πληθυσµού των τρωκτικών και ερπετών και του πληθυσµού
των κουνουπιών, και γ) τη µείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σύµφωνα και µε τα µε
αριθµ. πρωτοκ. 261/22-05-2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης µε θέµα: «∆ιαβίβαση εγγράφου για την
κατανοµή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2019 στους ∆ήµους της χώρας,
για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας», µε αριθµ. πρωτοκ.10522 Φ702.15/28-05-2019
έγγραφο της Π.Υ. Θεσσαλονίκης µε θέµα: «Λήψη προληπτικών µέτρων προστασίας από τους
κινδύνους των πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο-Λήψη προληπτικών µέτρων σε χώρους
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α.)», µε αριθµ. πρωτοκ.10525 Φ702.15/28-052019 έγγραφο της Π.Υ. Θεσσαλονίκης µε θέµα: «Λήψη προληπτικών µέτρων προστασίας και
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εκκένωσης κτιριακών εγκαταστάσεων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών», µε αριθµ. πρωτοκ.ΦΦΚ/375786(2731)/07-08-2018 έγγραφο της Αυτοτελούς
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας µε θέµα: «Περιφερειακός Σχεδιασµός,
πρόληψη και ετοιµότητα για την αντιµετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018».
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87, τευχ, Α΄) «Πρόσθετες
αρµοδιότητες δήµων», ανατέθηκε, µεταξύ άλλων, η εξής αρµοδιότητα στους δήµους: «Η
µέριµνα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις, για την τήρηση των
υποχρεώσεων καθαρισµού, από τους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και
λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών και σε
απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όρια τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου
καθαρισµού από τους δήµους, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος
εκείνων που δεν συµµορφώνονται επιβάλλεται πρόστιµο (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό µέτρο
του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου δήµου, βεβαιούται εις βάρος τους η
ισόποση σχετική δαπάνη του δήµου προς καθαρισµό και υποβάλλεται µήνυση για το αδίκηµα
του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».
Η παραπάνω αρµοδιότητα προστέθηκε ως εδάφιο 26 στον υπό τον τοµέα β΄
«Περιβάλλον», της παραγράφου Ι του άρθρου 75 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 95 "Άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους
δήµους", προβλέπεται ότι: «Από 1η Ιανουαρίου 2011 ασκούνται από τους δήµους οι πρόσθετες
αρµοδιότητες που τους απονέµονται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1(υπ̓ αριθµούς 11 έως και
26), 2(υπ̓ αριθµούς Β7 έως και 25), 4, 5(υπ̓ αριθµούς 1 έως και 7) και 6 του προηγούµενου
άρθρου».
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται στον προϋπολογισµό και, αναλυτικά,
στο τιµολόγιο µελέτης. Οι χώροι, και η επιφάνεια αυτών (σε m2), στους οποίους θα γίνουν οι
παρεµβάσεις περιγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Στο πλαίσιο της µελέτης θα
πραγµατοποιηθούν τέσσερις επαναληπτικοί κύκλοι εκτέλεσης των εργασιών της αποψίλωσης
και του καθαρισµού. Οι εργασίες της κοπής και εκρίζωσης αυτοφυών και άλλων δένδρων και
δενδρυλλίων, καθώς και αυτές της ισοπέδωσης, και της φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των
προϊόντων τους, θα εκτελούνται µετά από υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας
οποτεδήποτε και οπουδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Στη µελέτη, έγινε πρόβλεψη για την κοπή,
την αποµάκρυνση και τον καθαρισµό, συνολικά 250 στρεµµάτων ιδιόκτητων οικοπέδων, σε
περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η επιβλέπουσα υπηρεσία θα
ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις. Η
επιβλέπουσα υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να εκτελέσει όλες τις
εργασίες που περιγράφονται στον προϋπολογισµό της µελέτης, χωρίς να υπερβαίνονται οι
συµβατικές ποσότητες αυτών, και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο παρουσιαστεί ανάγκη, και ο
οποίος δεν περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου
Αµπελοκήπων-Μενεµένης.
Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον Προϋπολογισµό του έτους 2020 µε
ποσό 40.000,00€ για το έτος 2020 και µε ανάλογη πίστωση στον Κ.Α. 35.7332.13 και
δέσµευση του υπολοίπου ποσού, της τάξης των 33.812,09€, στον Προϋπολογισµό του
επόµενου έτους, έτος 2021.
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 µε τη διαδικασία
του συνοπτικού διαγωνισµού, καθώς ο συνολικός προϋπολογισµός (µη συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%) δεν ξεπερνάει το ποσό των 60.000,00 €. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται
στο ποσό των 73.812,09€ και η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, καθώς και από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΣΑΤΑ 2020) για δράσεις πυροπροστασίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΡΙΚΗ

Εχειρ.

Εχειρ.ερείσ.

Εαυτ.

Εισοπεδ.

Α.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ « Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»
ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Περιοχή Κάτω Δαβάκη στο όριο με το
στρατόπεδο «Μ. Αλεξάνδρο»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ(Οδός Λοχ. Ντούρμα-Πάρκο Μακεδονομάχων)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ (Οδός Αλεξ. Παπαδιαμάντη όπισθεν ΚΙΑΘ)
ΟΔΟΣ ΔΙΟΣ-ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΥΤΩΝ-ΟΔΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ

97.210,00

68.047,00*4

3.556,00

3.556,00*4

40

40*4

230

230*4

1.451,00

1.451,00*4

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (Πάροδος Αρκαδίου-Πλάι Σχολείου
Κατσικόπουλου)

75

75*4

ΠΡΑΣΣΙΕΣ-ΤΡΙΓΩΝΟ(Οδός Γεννηματά-Μάτση)

40

40*4

ΙΝΔΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ (Οδός Καραολή Δημητρίου) &
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

14.100,00

7.100,00*4

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Εντός γηπέδου περιμετρικά)

20.262,00

20.262,00*4

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Εκτός γηπέδου περιμετρικά)

1.828,00

1.828,00*4

16.170,00

16.170,00*4

90

90*4

10.656,00

7.770,00*4

3.896,00

3.896,00*4

29.163,00*4

Β.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 226 (Οικ.τετρ.98)
ΟΙΚΟΠΕΔΟ (Οδός Κουντουριώτου-Μπιζανίου)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΤΕΛ
ΦΥΤΩΡΙΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ

956
3.999,00

3.999,00*4

ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ(Εξωτερικά) AUTOLIN

2.845,50

2.845,50*4

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΤΑΦΗ & ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

5.183,00

5.183,00*4

932,5

932,5*4

210

210*4

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ(ΖΩΝΗ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1m)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ(οδοί Κων/λεως-Κολοκοτρώνη)-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΝΙΚΗΤΑΡΑ

2.886,00*4

956,00*4

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝ/ΜΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΡΙΤΣΟΥ)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Αλάνα Καποδιστρίου)

7.000,00*4

3.960,00

3.960,00*4

15.035,00

7.517,50*4

1.000,00

1.000,00*4

7517,5*4

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 409 (ΟΔΟΣ ΠΟΝΤΟΥ)

4.000,00*4

ΟΔΟΣ ΠΟΝΤΟΥ

2.000,00*4

ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 521 (ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝ ΑΠΟ ΕΤΑΔ ΑΕ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (σε m2)

200,00*4
88.000,00

43.000,00*2

694.970,00

45.000,00 *4

28.464,00

382.266,00

Αµπελόκηποι, 18/03/2020
Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ
∆έσποινα Μιχαηλίδου
Msc ΠΕ Γεωπόνος µε Α΄β
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[2]

[3]

[4]

[5]

[1]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

[9]

[10]

1. ΠΡΑΣΙΝΟ
1 Κοπή και αποµάκρυνση
ξυλωδών φυτών µε
µηχανήµατα και εργάτες

ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5 ΠΡΣ 5371

3

στρ.

40,00

85,00

3.400,00

2 Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.4 ΠΡΣ 5371
µηχάνηµα

2

στρ.

382,27

17,50

6.689,73

3 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο ΝΑΠΡΣ
χορτοκοπτικό µηχάνηµα
ΣΤ06.3.2
πεζού
χειριστή σε άλση, πάρκα,
πλατείες και ελεύθερους
χώρους
4 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο ΝΑΠΡΣ
χορτοκοπτικό µηχάνηµα
ΣΤ06.3.3
πεζού
χειριστή σε διαχωριστικές
νησίδες και ερείσµατα οδικών
αξόνων
5 Κοπή ή/και εκρίζωση
ΝΑΠΡΣ
δένδρων
ΣΤ04.1.3
ύψους µέχρι 4 m
6 Κόψιµο - εκρίζωση δένδρων, ΝΑΠΡΣ Ζ02.8
κοπή - εκρίζωση ξενικών
δένδρων (αείλανθος, κλπ)
ύψους κορµού > 3,0 m

ΠΡΣ 5371

4

στρ.

944,97

30,00

28.349,10

ΠΡΣ 5371

5

στρ.

28,46

40,00

1.138,40

ΠΡΣ 5354

1

ΤΕΜ

10,00

6,00

60,00

ΠΡΣ 5354

13

ΤΕΜ

20,00

8,00

160,00

7 Κόψιµο - εκρίζωση δένδρων, ΝΑΠΡΣ Ζ02.7
κοπή - εκρίζωση ξενικών
δένδρων (αείλανθος, κλπ)
ύψους κορµού έως 3,0 m

ΠΡΣ 5354

12

ΤΕΜ

50,00

3,00

150,00

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ08.1.2

ΠΡΣ 5390

11

στρ.

28,46

12,50

355,75

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ08.1.1

ΠΡΣ 5390

20

στρ.

1.327,24

10,00

13.272,40

ΠΡΣ 1140

ΠΡΣ 1140

9

m2

18.000,00

0,31

5.580,00

11 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΑΥ∆Ρ 2.01
εκσκαφής γαιωδών ή
ηµιβραχωδών και
αµµοχάλικων
µε την µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση
12 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΑΠΡΣ Α13
εκσκαφών ή κλαδεµάτων
χωρίς
χρήση µηχανικών µέσων.

Υ∆Ρ 6071

23

m3

50,00

4,56

228,00

ΟΙΚ 2173

16

m3

15,00

3,50

52,50

13 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΑΠΡΣ Α12
εκσκαφών ή κλαδεµάτων µε
µηχανικά µέσα

ΟΙΚ 2171

17

m3

10,00

1,00

10,00

14 Καθαρή µεταφορά
ΝΑΠΡΣ Α15
προϊόντων
εκσκαφών, κατεδαφίσεων και
κλαδέµατος µε αυτοκίνητο
Σύνολο : 1. ΠΡΑΣΙΝΟ

ΟΙΚ 2180

18

m3/km

250,00

0,32

80,00

8 Καθαρισµός χώρου φυτών
Καθαρισµός χώρου φυτών
σε
διαχωριστικές νησίδες και
ερείσµατα οδικών αξόνων
9 Καθαρισµός χώρου φυτών
Καθαρισµός χώρου φυτών
σε
άλση, πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους
10 Ισοπέδωσις διά
διαµορφωτήρος

59.525,88

Σε µεταφορά

59.525,88

59.525,88
Σελίδα 1 από 2
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΑ

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

1

2

3

4

5

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
6

7

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
8

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική
∆απάνη
9

Άθροισµα
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Αµπελόκηποι
18-03-2020
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

∆έσποινα Μιχαηλίδου
Msc Γεωπόνος µε Α΄β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Ολική
∆απάνη
10

59.525,88
24,00%

14.286,21
73.812,09

Αµπελόκηποι
18-03-2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής

Η προϊσταµένη ∆ΤΥΠολεοδοµίας-Καθαριότητας
& Περιβάλλοντος

Αικατερίνη Φωτέα
∆ρ.Μηχανολόγος Μηχανολόγος Μηχ/κος Α΄ β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ : Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

:

ελεύθερων χώρων του ∆ήµου Αµπελοκήπων
Μενεµένης»

ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

:

39/2020

Κ.Α.Ε

:

Υ – 1295– 20

Κ.Α

:

35.7332.13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

:

73.812,09 €

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείµενο Συγγραφής
Η παρούσα µελέτη αφορά την εκτέλεση της εργασίας: «Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς
βλάστησης ελεύθερων χώρων του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης».
Άρθρο 2
Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
Η διακήρυξη του διαγωνισµού
Η παρούσα γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Η τεχνική έκθεση, τεχνική περιγραφή εκτέλεσης εργασιών, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός και το
τιµολόγιο µελέτης.
4.
Η προσφορά του αναδόχου (τεχνική, οικονοµική προσφορά)

1.
2.
3.

Άρθρο 3
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της παρούσας εργασίας διέπεται από τις εξής διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και ΥπηρεσιώνΠροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 4
∆ιάρκεια Σύµβασης
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύµβασης για ανάθεση της εργασίας και
µέχρι 30-04-2021. Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας ή της ενδεχόµενης
χορηγηθείσης παράτασης αυτής από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16. Μετά την υπέρβαση της παραπάνω προθεσµίας, ο εργοδότης
µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, σύµφωνα µε το Ν.4412/16.
Η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών ολικών ή τµηµατικών θα γίνεται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 217 του Ν.4412/16
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις αναδόχου - Πρόληψη ατυχηµάτων-Μέτρα Υγιεινής και ασφάλειας – Ευθύνες του
αναδόχου - Μελέτη συνθηκών της εργασίας - Τεχνική περιγραφή εκτέλεσης της εργασίαςΜηχανολογικός εξοπλισµός - Ατυχήµατα και Ζηµιές
Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται παρακάτω:
Να παίρνει όλα τα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζόµενων υλικών µέχρι να χρησιµοποιηθούν αυτά,
των εργαλείων, µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού
προσωπικού και κάθε τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες
νόµους και διατάξεις φέροντος ευθύνη αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα
προκύψει από τη µη εφαρµογή τους.
Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες εργασίες και προκειµένου να αντιµετωπισθούν πιθανά
προβλήµατα (π.χ. δυσµενείς συνθήκες), ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εργασθεί υπερωριακά
εφόσον τον διατάζει η επιβλέπουσα υπηρεσία και µετά από άδεια των αρµοδίων αρχών χωρίς
πρόσθετη αποζηµίωση. Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών η επιβλέπουσα υπηρεσία έχει το
δικαίωµα παύσης των εργασιών.
Ο ανάδοχος προστατεύει και προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και τις καλλιεργηµένες εκτάσεις
της περιοχής του εκτελούµενου έργου, ευθύνεται για κάθε κοπή δέντρου ή θάµνου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε περίπτωση ζηµιάς σε αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης, ∆ΕΗ,
ΟΤΕ, Φυσικού Αερίου κ.λπ. όπως αποκαταστήσει κάθε δηµιουργηθέν πρόβληµα.
Τα έξοδα αποκατάστασης τυχόν ζηµιών που προξένησαν τα συνεργεία, τα µηχανήµατα και οχήµατα του
αναδόχου σε οικίες και οχήµατα ιδιωτών, κατά τη διάρκεια των εργασιών, βαρύνουν αποκλειστικά και
µόνο τον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να αποκαταστήσει κάθε δηµιουργηθέν µε ιδιώτες πρόβληµα σε
διάστηµα τριών ηµερών.
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι απαιτείται η συνεργασία του µε την υπηρεσία και το αρµόδιο
τµήµα της τροχαίας κινήσεως καθώς και της δηµοτικής αστυνοµίας για την ασφάλεια των εργαζοµένων
και των τρίτων κατά την εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος οφείλει να περιφράξει µε έξοδά του κάθε επικίνδυνο σηµείο, να τοποθετεί φωτεινά σήµατα,
πινακίδες, κώνους κ.λπ., καθώς και να εκτελεί άµεσα αντίστοιχες υποδείξεις της επιβλέπουσας
υπηρεσίας. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί ηµερήσιο δελτίο εργασιών, µετά υπολογιστικού σκαριφήµατος
των περιοχών που θα εργαστεί.
Το ηµερήσιο δελτίο εργασιών (ηµερολόγιο έργου) που είναι υποχρεωµένος να τηρεί µε δική του ευθύνη
ο ανάδοχος πρέπει να είναι διπλότυπο, να συµπληρώνεται καθηµερινά και να υπογράφεται κατά σελίδα
από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα. Καθηµερινά ένα φύλλο παραδίδεται στον επιβλέποντα και ένα
παραµένει στο στέλεχος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται τµηµατικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να καταθέτει στην
επιβλέπουσα υπηρεσία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια.
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείµενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του, παίρνει τα
απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη των ατυχηµάτων στο προσωπικό και για κάθε τρίτο καθώς επίσης
και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
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Ζηµιές που θα προκληθούν από αµέλεια του αναδόχου αποκαθίστανται αµέσως µε ευθύνη και φροντίδα
αυτού, άλλως η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη εις βάρος του πρώτου.
∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη και
δαπάνη του αναδόχου.
Ο ανάδοχος ενηµερώνει όλο το προσωπικό για τη σηµασία που έχουν τα µέτρα ασφαλείας, η ακρίβεια
χειρισµών και κινήσεων, το κατάλληλο ντύσιµο για την εργασία από άποψη ασφάλειας και υγιεινής.
Για την παρακολούθηση και τη σωστή ανάπτυξη της προσπάθειας πρόληψης, ο ανάδοχος υποχρεούται
να εκπονήσει και να καταθέσει πρόγραµµα πρόληψης ατυχηµάτων, το οποίο θα προβλέπει τα µέτρα
προστασίας και τα µέσα που θα παραχωρηθούν για ασφαλή εργασία
Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει µε δικές του δαπάνες τα µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την
πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας, ως µόνος
υπεύθυνος για αυτά, αφού έχει όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για ότι συµβεί ή από δική του
υπαιτιότητα ή από το εργατοτεχνικό του προσωπικό ή από τα µηχανήµατα που ασχολούνται στην
εργασία.
Ειδικότερα, πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το νόµο για
την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης
των εργασιών, σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά:
Π∆ 447/75 (ΦΕΚ 142/τΑ/17.7.75) περί ασφαλείας ασχολουµένων µισθωτών
Π∆ 778/80 (ΦΕΚ 193/τΑ/26/8/80)περί µέτρων ασφαλείας
Π∆ 1073/81 (ΦΕΚ 260/τΑ/15.9.83) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών
Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/τΑ/15.9.83) υποχρεώσεις λήψης και τήρησης µέτρων ασφαλείας.
Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/τΑ/18.4.84) κύρωση της 62ης ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας
Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/τΑ/18.10.85) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων
Π∆ 377/93 (ΦΕΚ 160) προσαρµογή σε οδηγίες της ΕΟΚ σχετικά µε τις µηχανές
Π∆ 17/96 εναρµόνιση ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ
Π∆ 305/96 (ΦΕΚ 212/τΑ/29.8.96) ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να
εναρµονίζονται στα προσωρινά και κινητά εργοτάξια.
Παρά τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο των σχετικών εργασιών από την επιβλέπουσα του έργου
∆/νση Τ.Υ. του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, ο ανάδοχος και µόνο αυτός ευθύνεται για την άρτια,
εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη µε τους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής εκτέλεσης
του έργου,
Ο ανάδοχος που είναι ο µόνος υπεύθυνος και καλύπτει τον Κύριο του έργου για κάθε σε βάρος του
αξίωση τρίτων, για ζηµιές και βλάβες γενικά, συµπεριλαµβανοµένων και των ζηµιών σε ιδιοκτησίες και
των σωµατικών βλαβών ή θανάτου οποιουδήποτε προσώπου, ανεξάρτητα εάν καλύπτονται ή όχι από
τους όρους της τρέχουσας φύσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων, οι οποίες µπορεί να συµβούν κατά την
εκτέλεση της εργασίας ή είναι συνέπειά τους. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα παραπάνω µέχρι τη
λήξη των εργασιών.
Ο ανάδοχος θα είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι οποιουδήποτε τρίτου για
οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά, συµπεριλαµβανοµένου και του θανάτου και των σωµατικών βλαβών που
προκαλούνται από τον εργολήπτη, το προσωπικό του, το µηχανικό του εξοπλισµό, τα υλικά, τα
προϊόντα τα παραγόµενα της εργασίας που δε µαζεύτηκαν έγκαιρα, τις εργοταξιακές του εγκαταστάσεις,
σε οποιοδήποτε πρόσωπο είτε τούτο απασχολείται στο έργο είτε όχι και οι οποίες οφείλονται στην
εκτέλεση του έργου ή επ’ ευκαιρία του έργου, δεδοµένου ότι ο εργοδότης δεν έχει τον άµεσο έλεγχο της
εργασίας, έχει δώσει όµως στον ανάδοχο όλες τις αναγκαίες νόµιµες γενικές και ειδικές οδηγίες.
Η έννοια της απόδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του κατά τη
σύνταξη αυτής, τις γενικές και τοπικές συνθήκες της εργασίας, δηλαδή της εργασίας και των µερών
αυτής, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, την κατάσταση των οδών, την ευχέρεια εξεύρεσης
εργατικών χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος και οτιδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές
συνθήκες, τα δυνάµενα να προκύψουν ζητήµατα, τα οποία µπορούν µε οποιονδήποτε τρόπο να
επηρεάσουν το κόστος της εργασίας και ότι η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τη σύµβαση µε την
οποία πρέπει να συµµορφωθεί ο ανάδοχος.
Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων ΟΚΩ και η παράλληλη εκτέλεση εργασιών
από αυτούς δε συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών που ισχύουν για την εργασία. Ο
ανάδοχος µε την κατάθεση της προσφοράς γνωρίζει τις απαιτήσεις και τις δεσµεύσεις που προκύπτουν
από το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας.
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Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την εκτίµηση και εξέταση όλων των παραπάνω, την εξέταση
των στοιχείων της δηµοπρασίας και ότι όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη.
Το έργο θα εκτελεστεί σε τέσσερις κύκλους. Η εντολή για την έναρξη του κάθε κύκλου θα δίνεται από
την επιβλέπουσα υπηρεσία µε βάσει την εκτίµησή της, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται κατόπιν της
εντολής να εγκαθίσταται και να ξεκινάει την εκτέλεση των εργασιών άµεσα, µέσα σε χρονικό διάστηµα
πέντε (5) ηµερών και να ολοκληρώνει το σύνολο των εργασιών του κύκλου, όπως αυτές ορίζονται από
την τεχνική έκθεση της µελέτης και τις παρατηρήσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, σε ένα εύλογο
χρονικό διάστηµα διάρκειας το πολύ είκοσι (20) ηµερών (ανεξάρτητα από την κατάσταση των χώρων
επέµβασης), το οποίο επίσης θα καθορίζεται από την υπηρεσία, σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο και
λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Η επιβλέπουσα
υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ορίσει τις προτεραιότητες και να ζητήσει από τον ανάδοχο να παρέµβει
στους χώρους που προσδιορίζονται κάθε φορά µε συγκεκριµένη σειρά.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες που περιγράφονται στον προϋπολογισµό της
µελέτης, χωρίς να υπερβαίνονται οι συµβατικές ποσότητες αυτών, και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο
παρουσιαστεί ανάγκη, και ο οποίος δεν περιγράφεται στην τεχνική έκθεση, εντός των διοικητικών ορίων
του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης.
Όσον αφορά την τεχνική πλευρά εκτέλεσης του έργου τα χόρτα, όπως και τα αυτοφυή δενδρύλλια ή
δένδρα θα πρέπει να κόβονται όσο το δυνατόν χαµηλότερα και βαθύτερα. Εάν δίνεται εντολή από την
επιβλέπουσα υπηρεσία αυτά θα εκριζώνονται βάσει σχετικού άρθρου του προϋπολογισµού.
Τα οποιαδήποτε προϊόντα της κοπής και εκρίζωσης καθώς και οποιασδήποτε φύσεως και ποσότητας
απορρίµµατα υπάρχουν, θα πρέπει να αποµακρύνονται από τους χώρους κοπής, καθώς και
περιµετρικά αυτών (δρόµοι, πεζοδρόµια κ.α.), µε φορτηγό, αυθηµερόν, και να καθαρίζεται σχολαστικά ο
παραπάνω χώρος από τα όποια προϊόντα και υπολείµµατα προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών (κλαδάκια, φύλλα, πριονίδια κ.λπ.) τόσο της κοπής της αυτοφυούς βλάστησης όσο και του
καθαρισµού του περιβάλλοντα χώρου. Τα προϊόντα της κοπής και εκρίζωσης σε καµιά περίπτωση και
για κανένα χρονικό διάστηµα δε θα εµποδίζουν την ασφαλή διέλευση πεζών και οχηµάτων και δε θα
δηµιουργούν τον οποιοδήποτε κίνδυνο στη χρήση δρόµων και πεζοδροµίων. Τα συγκεντρωµένα
απορρίµµατα αποµακρύνονται και αποτίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένους χώρους για το σκοπό
αυτό µε αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Τα συγκεντρωµένα φυτικά υπολείµµατα αποµακρύνονται
και αποτίθενται σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών µε αποκλειστική ευθύνη του
αναδόχου. Ο ανάδοχος οφείλει, όπου αυτό απαιτείται, να ενηµερώνει, µε κατάλληλη ενδεικτική
σήµανση, από την προηγούµενη ηµέρα τους περίοικους για την επικείµενη εκτέλεση των εργασιών
κοπής και αποµάκρυνσης της αυτοφυούς βλάστησης, προκειµένου να αποφευχθούν τα όποια πιθανά
προβλήµατα.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος διασφάλισης ποιότητας,
υγιεινής και ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 9001:2015, ISO 1801:2008 και ISO
14001:2015) για υπηρεσίες πρασίνου.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια σε ισχύ συλλογής - µεταφοράς στερεών µη
επικίνδυνων αποβλήτων κλαδεµάτων και φυτικών υπολειµµάτων (κωδικός ΕΚΑ 20 02 01) και σύµβαση
συνεργασίας µε νόµιµο αποδέκτη των αποβλήτων κλαδεµάτων και φυτικών υπολειµµάτων (κωδικός
ΕΚΑ 20 02 01) για το εν λόγω έργο. Ο νόµιµος αποδέκτης πρέπει να είναι αδειοδοτηµένος για το σκοπό
αυτό και να διαθέτει:
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σε ισχύ, στην οποία θα περιλαµβάνονται
απαραίτητα οι κωδικοί των αποβλήτων 20 02 01, όπως αυτοί αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων (ΕΚΑ), καθώς επίσης και οι ποσότητες των αποβλήτων που µπορούν να υποβληθούν σε
εργασία διαχείρισης
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δε διαθέτει άδεια σε ισχύ συλλογής - µεταφοράς στερεών
µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κλαδεµάτων (κωδικός ΕΚΑ 20 02 01) θα πρέπει να διαθέτει και να
προσκοµίσει σύµβαση συνεργασίας µε αδειοδοτηµένο φορέα που να διαθέτει άδεια Συλλογής και
Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, σε ισχύ, στην οποία θα περιλαµβάνονται
απαραίτητα οι κωδικοί των αποβλήτων 20 02 01, όπως αυτοί αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων (ΕΚΑ) και σύµβαση συνεργασίας µε νόµιµο αποδέκτη, αδειοδοτηµένο, που να διαθέτει:
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σε ισχύ, στην οποία θα περιλαµβάνονται
απαραίτητα οι κωδικοί των αποβλήτων 20 02 01, όπως αυτοί αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων (ΕΚΑ), καθώς επίσης και οι ποσότητες των αποβλήτων που µπορούν να υποβληθούν σε
εργασία διαχείρισης.
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Ο ανάδοχος θα πρέπει µετά το πέρας των εργασιών να καταθέτει είτε µε κάθε υποβληθέν τιµολόγιο
τµηµατικά ή συνολικά, στο τέλος, µε το τελευταίο τιµολόγιο βεβαίωση παραλαβής των εν λόγω
αποβλήτων από το νόµιµο αποδέκτη, η οποία θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δελτία παραλαβής
που θα αναφέρουν είδος αποβλήτου (κωδικό) καθώς και ποσότητα.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει την εργασία σε µία ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισµένη
από το κράτος. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα που πρέπει να καταβληθούν στο σύνολό τους (εισφορά
εργοδότη και εισφορά εργαζοµένων) βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να
επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου, καθώς επίσης
και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των οχηµάτων
και µηχανηµάτων του σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, του ∆ήµου και σε κάθε φύσης
κοινωφελή έργα και δίκτυα.
Το προσωπικό που θα εργαστεί θα πρέπει να είναι ειδικευµένο και πεπειραµένο για το είδος της
εργασίας που θα κάνει έχοντας όλα τα προσόντα που απαιτούνται από την ελληνική νοµοθεσία και τους
σχετικούς κανονισµούς. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να διώξει κάθε εργάτη, τεχνίτη κ.λπ. εφόσον κριθεί
ότι δεν έχει τα απαιτούµενα εµπειρικά ή επιστηµονικά προσόντα ή είναι απειθής, προκλητικός κ.λπ. (µε
αναγραφή παρατήρησης στο ηµερολόγιο εργασιών). Ο έλεγχος που ασκείται από τον εργοδότη στο
προσωπικό του αναδόχου έχει σκοπό τη διασφάλιση της αποπεράτωσης της εργασίας κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ο τυχόν απαιτούµενος µηχανολογικός εξοπλισµός διατίθεται από τον ανάδοχο µε µέριµνα και δαπάνη
αυτού χωρίς η υπηρεσία να αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ηθική ευθύνη.
Με βάση το Α.Π. ∆ΙΠΑ∆/οικ. 403/22-06-2006 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαµόρφωσης Αρχών και Κανόνων
διασφάλισης ποιότητας δηµοσίων έργων και εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναµικού του ΥΠΕΚΑ, θα
πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας τα παρακάτω:
1.Αποδεικτικά στοιχεία οχηµάτων όπως
Άδεια κυκλοφορίας
Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης
Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας
Άδειες χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων
2.Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας προς το εργατοτεχνικό προσωπικό
3.Ενηµέρωση των εργαζοµένων σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλειά των από τον τεχνικό και
συντονιστή ασφαλείας σε κάθε δραστηριότητα του έργου µε παροχή γραπτών οδηγιών και υποστήριξη
στην υιοθέτηση και χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των µηχανηµάτων, εργαλείων και υλικών στο
χώρο του εργοταξίου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει την εργασία σε µία ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισµένη
από το κράτος. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα που πρέπει να καταβληθούν στο σύνολό τους (εισφορά
εργοδότη και εισφορά εργαζοµένων) βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να
επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου, καθώς επίσης
και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των οχηµάτων
και µηχανηµάτων του σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, του ∆ήµου και σε κάθε φύσης
κοινωφελή έργα και δίκτυα.
Άρθρο 6
Έξοδα αναδόχου-∆ήµου
Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της
εργασίας, όπως είναι οι δαπάνες µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των
εργοδοτικών επιβαρύνσεων. Οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των
υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, απόσβεσης,
µισθών, µηχανηµάτων και οχηµάτων, φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι
δαπάνες εφαρµογής σχεδίων κατασκευής των σταθερών σηµείων καταµετρήσεων, δοκιµών,
προσπελάσεων προς την εργασία και τις θέσεις για τη λήψη υλικών και διάλυσης εργοταξίων, οι
δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο της εργασίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο
και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητα για την τεχνική εκτέλεση της εργασίας.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση
43

20PROC006474168 2020-03-24
αυξοµειώσεις στο χαρτόσηµο τιµολογίων ή άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το
εργολαβικό αντάλλαγµα βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής
της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο
εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν
παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
Άρθρο 7
Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών
Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης, δεν θα είναι µεγαλύτερος των πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα
υπογραφής της σύµβασης.
Σε περίπτωση, καθυστέρησης έναρξης του έργου πέραν της συµβατικής προθεσµίας και σύµφωνα
µε την ηµεροµηνία που έχει ορίσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του δήµου και µετά την διαπίστωση
παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού, ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι
ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
Άρθρο 8
Τρόπος πληρωµής – ρήτρες - κρατήσεις
Ο ανάδοχος µπορεί να πληρωθεί τµηµατικά (µε τη συµπλήρωση των εργασιών που θα
υλοποιούνται ανά κύκλο εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και στον
προϋπολογισµό της µελέτης και όπως αυτές θα ορίζονται και θα περιλαµβάνονται στον κάθε κύκλο
εργασιών µε εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας) και ο τελικός λογαριασµός µε τη λήξη των εργασιών.
∆εν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής και οι τιµές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε καµία
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι την λήξη
της σύµβασης της εργασίας.
Για την πληρωµή του αναδόχου της παρεχόµενης εργασίας απαιτείται παραστατικό παροχής
υπηρεσιών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Σ. και αποδεικτικό υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών στην οικεία
∆.Ο.Υ., καθώς και ότι άλλο περιγράφεται στην παρούσα και απαιτείται από τη επιβλέπουσα υπηρεσία.
∆ιευκρινίζεται ότι ασφαλιστική ενηµερότητα µε την ένδειξη «ανυπόγραφος» ή µε την ένδειξη «δεν
απασχολεί προσωπικό» δε γίνεται δεκτή µε την πληρωµή του αναδόχου.
Η πληρωµή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται µε την έκδοση
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που
θα ισχύουν κατά την ηµέρα της πιστοποίησης της παρεχόµενης υπηρεσίας.
Επισηµαίνεται ότι έκδοση και υποβολή τιµολογίου παροχής υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να γίνει προ
της ηµεροµηνίας έκδοσης της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει
µετά το πέρας των εργασιών να καταθέτει είτε µε κάθε υποβληθέν τιµολόγιο τµηµατικά ή συνολικά, στο
τέλος, µε το τελευταίο τιµολόγιο βεβαίωση παραλαβής των εν λόγω αποβλήτων από το νόµιµο
αποδέκτη, η οποία θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δελτία παραλαβής που θα αναφέρουν είδος
αποβλήτου (κωδικό) καθώς και ποσότητα.
Άρθρο 9
Υπογραφή της Σύµβασης
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την
εγγυητική καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/16.
Εάν ο ανάδοχος µετά την πρόσκληση της Υπηρεσίας, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση ή
προσέλθει εκπρόθεσµα, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή µεταβολή του περιεχοµένου της ασφαλιστικής σύµβασης είναι
άκυρη εφόσον δε φέρει την υπογραφή και των δύο συµβαλλοµένων.
Άρθρο 10
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της
σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% της αξίας της σύµβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο δηµόσιο και κατατίθενται
υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα
Απασχολούµενων - Τοµέας Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµόσιων Έργων ( πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε) ή
γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Άρθρο 11
Εκχώρηση της σύµβασης
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης σε τρίτο,
χωρίς την έγκριση του ∆.Σ.. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εφ’ όσον ο
τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης.
Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει και
όλες τις ευθύνες από τη Σύµβαση, υποχρεούµενος να καταθέσει τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
Άρθρο 12
Έκπτωση του αναδόχου
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο µε όλες τις σχετικές συνέπειες
σύµφωνα µε του άρθρο 203 του Ν.4412/16.

Αµπελόκηποι, 18.03.2020

Η συντάξασα

∆έσποινα Μιχαηλίδου
Msc ΠΕ Γεωπόνος µε Α΄ β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη ∆ΤΥΠολεοδοµίας – Καθαριότητας
& Περιβάλλοντος
α/α
Αικατερίνη Φωτέα
∆ρ. Μηχ/γος Μηχ/κος µε Α' β

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINI FOTEA
Ημερομηνία: 2020.03.24 11:20:29 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Τιμολόγιο μελέτης έργων πρασίνου
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για
την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη
∆ιακήρυξη.
1.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών,
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές
µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και
όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη
∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα
χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει το
προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή
λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.

1.2

Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών,
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν
απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των
µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των
ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και
εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από
την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο ΙΚΑ., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.),
δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και
τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων
οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και
των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο
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εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους
όρους δηµοπράτησης.
1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ'
όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των
υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά
περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές
των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η
καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.

1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις.

1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την
λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων
κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών,
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και
µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
"δοκιµαστικών τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
(µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.).

1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και
µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου,
στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η
µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10

Οι δαπάνες προµήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων,
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά
ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο[*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται
στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών
περιβαλλοντικών όρων

1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού
που οφείλονται:
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(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς
(ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ κ.λπ.),
(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(ε)

στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που
προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
(ζ)

1.12

σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.).

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες
Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και
οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την
περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού,
την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από
µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών
κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της
αρχικής σήµανσης.

1.13

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών
κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης
µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων
λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και
εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων,
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι
δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και
σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν
στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαµβάνονται στη µελέτη.

1.16

Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε
ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή
στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων)
καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και
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πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19

Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες
αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν
εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη
για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την
διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22

Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για
την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση
δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση,
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση
σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική
διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους.

1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης
(πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως
αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.

1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων
κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.25

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες
ικριωµάτων κ.λπ.

1.26

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την
Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς
τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.27

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
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Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να
κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή
υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί,
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των εργασιών,
όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν
τις δαπάνες:
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(4) Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής
ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης,
καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του έργου,
καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους
εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ.
γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και
αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον
δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.
(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυµβατικού σταδίου.
(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων,
χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία
των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για
µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες
από ασφάλιση).

(β)

Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα οποία
περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
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(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη χρήση των
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων
Περιβαλλοντικών Όρων) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο
έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το
επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά,
ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.
(3) Νοµικής υποστήριξης
(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς

στους

εγκεκριµένους

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι
παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές
είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα
µε το ακόλουθο παράδειγµα:
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα,
PVC κ.λπ.
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής,
κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου
σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση
το λόγο:
D N/ D M
όπου

D N:

Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα

D M:

Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα
διάµετρος.
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του
παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε
επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:
DΝ / 12
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όπου

DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.

(3)

Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒΝ χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του
παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος
συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
ΒΝ / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος
Τιµολογίου.
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η
υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο
πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Β10. Καθιστικά - Παγκάκια
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους στοιχείων των καθιστικών, η
προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρµολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και
ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου.
Β11. Κάδοι Απορριµµάτων
Προµήθεια κάδων απορριµµάτων, συσκευασία, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση
και πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τα σχέδια
λεπτοµερειών της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και προστασία των τοποθετηµένων κάδων µέχρι την
παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Β12. Εξοπλισµός Παιδικής Χαράς
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικής χαράς, συσκευασία, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή
αποθήκευση και πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τα
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και προστασία του εξοπλισµού µέχρι την
παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.3

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους µέχρι 4 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5354

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται
καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Ευρώ
(Αριθµητικά): 6,00
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(Ολογράφως) : έξι
A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.4

Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5371

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση αυτοκινούµενου µηχανήµατος, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο
µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους
χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισµα και απόρριψή
τους σε χώρους που επιτρέπεται.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
Ευρώ
(Αριθµητικά): 17,50
(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά
A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5

Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα και εργάτες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5371

Κοπής ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, µε κατάλληλα µηχανήµατα ή/και
µε εργάτες, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη.
Περιλαµβάνεται η η κοπήόλωντωνξυλωδώνφυτών(Αύλανθος, Νικοτιάνα κ.λ.π.) και
βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήµανση της οδού µε χρήση
κατάλληλων εξαρτηµάτων που προσαρµόζονται σε ελκυστήρα ήµε εργάτες και
εργαλεία, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν
από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
Ευρώ
(Αριθµητικά): 85,00
(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε
A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2

Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα,
πλατείες και ελεύθερους χώρους
Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5371

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή
σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη
και
την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών
που
προέκυψαν από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήµανση και η
λήψη

Σελίδα 20 από 24
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Ευρώ

(Αριθµητικά): 30,00
(Ολογράφως) : τριάντα

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.3

Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές
νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5371

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή
σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων
, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη
και
την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών
που
προέκυψαν από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήµανση και η
λήψη
Ευρώ
(Αριθµητικά): 40,00
(Ολογράφως) : σαράντα
A.T.

:9

Άρθρο : ΠΡΣ 1140

Ισοπέδωσις διά διαµορφωτήρος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1140

Ισοπέδωσις διά διαµορφωτήρος
Εργασία ισοπεδώσεως και µορφώσεως της επιφανείας του καταστρώµατος οδού άνευ
οδοστρώµατος (ανά m2 ισοπεδωθείσης επιφανείας)
(1 m2)
Ευρώ
(Αριθµητικά): 0,31
(Ολογράφως) : τριάντα ένα λεπτά
A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.2

Καθαρισµός χώρου φυτών Καθαρισµός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και
ερείσµατα οδικών αξόνων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5390

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.),
αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που
επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00.
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και
των εργαλείων που απαιτούνται.
Καθαρισµός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
Ευρώ
(Αριθµητικά): 12,50
(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.7

Κόψιµο - εκρίζωση δένδρων, κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ)
ύψους
κορµού
3,0 m
Κωδικός έως
αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5354
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Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί
κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς
απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ
10-07-01-00.
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.
ΝΑΠΡΣ Ζ02.06
Σελίδα 21 από 24
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Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορµού έως 3,0 m
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Ευρώ
(Αριθµητικά): 3,00
(Ολογράφως) : τρία
A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.8

Κόψιµο - εκρίζωση δένδρων, κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ)
ύψους
κορµού
3,0 m
Κωδικός >αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί
κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς
απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ
10-07-01-00.
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.
ΝΑΠΡΣ Ζ02.06
Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορµού > 3,0 m
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Ευρώ
(Αριθµητικά): 8,00
(Ολογράφως) : οκτώ
A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α13

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεµάτων χωρίς χρήση µηχανικών
µέσων.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2173

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισµών, κατεδαφίσεων και κλαδέµατος επί παντός τύπου µεταφορικού µέσου,
χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.
Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται, στην παρούσα
εργολαβία, άλλο άρθρο που περιλαµβάνεται η συγκεκριµένη φορτοεκφόρτωση όπως
εκσκαφή, κλάδεµα κ.λ.π., που περιέχουν τη διακίνηση, και µετά από πλήρη
τεκµηρίωση και εγγράφου της Υπηρεσίας.
Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
Ευρώ
(Αριθµητικά): 3,50
(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά
A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α12

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεµάτων µε µηχανικά µέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, κλαδέµατος µε την σταλία του
αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την
διάστρωση τους µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση. Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε
περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο άρθρο που
περιλαµβάνεται η συγκεκριµένη φορτοεκφόρτωση όπως εκσκαφή, κλάδεµα κ.λ.π., που
περιέχουν τη διακίνηση, και µετά από πλήρη τεκµηρίωση και εγγράφου της
Υπηρεσίας.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
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Ευρώ

(Αριθµητικά): 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α15

Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέµατος µε αυτοκίνητο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2180

Μεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισµών, κατεδαφίσεων και κλαδέµατος, πέραν του ορίου που καθορίζεται
εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την
φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής
εµφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.
Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται, στην παρούσα
εργολαβία, άλλο άρθρο που περιλαµβάνεται η συγκεκριµένη µεταφορά όπως εκσκαφή,
κλάδεµα κ.λ.π., που περιέχουν τη µεταφορά, και µετά από πλήρη τεκµηρίωση και
εγγράφου της Υπηρεσίας.
Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km).
Ευρώ
(Αριθµητικά): 0,32
(Ολογράφως) : τριάντα δύο λεπτά
A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1

Καθαρισµός χώρου φυτών Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους
Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5390

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.),
αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που
επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00.
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και
των εργαλείων που απαιτούνται.
Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
Ευρώ
(Αριθµητικά): 10,00
(Ολογράφως) : δέκα
A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 2.01

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχάλικων µε
την
µεταφορά
σε οποιαδήποτε απόσταση
Κωδικός αναθεώρησης:
Υ∆Ρ 6071

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών εδαφών και αµµοχαλίκων,
µε την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αµµοχαλίκων στο πλαίσιο της
εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την µελέτη του
έργου.
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
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Τιµολόγιο δηµοπράτησης

ΕΥΡΩ : 0,36 + ΜΤΦ
∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
20 x 0,21 =
4,20
Συνολικό κόστος άρθρου 4,56
Ευρώ (Αριθµητικά) : 4,56
(Ολογράφως) τέσσερα και πενήντα έξι λεπτά
:
Αµπελόκηποι

Αµπελόκηποι

18-03-2020

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

∆έσποινα Μιχαηλίδου
Msc Γεωπόνος µε Α΄β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

18-03-2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής

Η προϊσταµένη ∆ΤΥΠολεοδοµίας-Καθαριότητας
& Περιβάλλοντος
Αικατερίνη Φωτέα
∆ρ.Μηχανολόγος Μηχανολόγος
Μηχ/κος
Α΄ β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ:
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.812,09€ με ΦΠΑ 24%

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία Οικονομικού Φορέα
Επωνυμία:
ΑΦΜ:
Δ.Ο.Υ:
Ταχ.Δ/νση: (οδός αριθμός, ΤΚ, Πόλη):
Στοιχεία Επικοινωνίας: (Τηλ. Fax, E-mail):

Έχοντας λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης
του έργου, δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την ακόλουθη προσφορά:

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[2]

[3]

[4]

[5]

[1]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

[9]

[10]

1. ΠΡΑΣΙΝΟ
1 Κοπή και αποµάκρυνση
ξυλωδών φυτών µε
µηχανήµατα και εργάτες

ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5 ΠΡΣ 5371

3

στρ.

40,00

2 Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.4 ΠΡΣ 5371
µηχάνηµα

2

στρ.

382,27

3 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό µηχάνηµα
πεζού
χειριστή σε άλση, πάρκα,
πλατείες και ελεύθερους
χώρους

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ06.3.2

ΠΡΣ 5371

4

στρ.

944,97

4 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό µηχάνηµα
πεζού
χειριστή σε διαχωριστικές
νησίδες και ερείσµατα
οδικών
αξόνων

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ06.3.3

ΠΡΣ 5371

5

στρ.

28,46

5 Κοπή ή/και εκρίζωση
δένδρων
ύψους µέχρι 4 m

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.1.3

ΠΡΣ 5354

1

ΤΕΜ

10,00
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6 Κόψιµο - εκρίζωση
δένδρων,
κοπή - εκρίζωση ξενικών
δένδρων (αείλανθος, κλπ)
ύψους κορµού > 3,0 m

ΝΑΠΡΣ Ζ02.8

ΠΡΣ 5354

13

ΤΕΜ

20,00

7 Κόψιµο - εκρίζωση
δένδρων,
κοπή - εκρίζωση ξενικών
δένδρων (αείλανθος, κλπ)
ύψους κορµού έως 3,0 m

ΝΑΠΡΣ Ζ02.7

ΠΡΣ 5354

12

ΤΕΜ

50,00

8 Καθαρισµός χώρου φυτών
Καθαρισµός χώρου φυτών
σε
διαχωριστικές νησίδες και
ερείσµατα οδικών αξόνων

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ08.1.2

ΠΡΣ 5390

11

στρ.

28,46

9 Καθαρισµός χώρου φυτών
Καθαρισµός χώρου φυτών
σε
άλση, πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ08.1.1

ΠΡΣ 5390

20

στρ.

1.327,24

ΠΡΣ 1140

ΠΡΣ 1140

9

m2

18.000,00

11 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΑΥ∆Ρ 2.01
εκσκαφής γαιωδών ή
ηµιβραχωδών και
αµµοχάλικων
µε την µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση

Υ∆Ρ 6071

23

m3

50,00

12 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΑΠΡΣ Α13
εκσκαφών ή κλαδεµάτων
χωρίς
χρήση µηχανικών µέσων.

ΟΙΚ 2173

16

m3

15,00

13 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΑΠΡΣ Α12
εκσκαφών ή κλαδεµάτων µε
µηχανικά µέσα

ΟΙΚ 2171

17

m3

10,00

14 Καθαρή µεταφορά
ΝΑΠΡΣ Α15
προϊόντων
εκσκαφών, κατεδαφίσεων και
κλαδέµατος µε αυτοκίνητο

ΟΙΚ 2180

18

m3/km

250,00

10 Ισοπέδωσις διά
διαµορφωτήρος

Σύνολο : 1. ΠΡΑΣΙΝΟ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Τόπος - Ημερομηνία
–

– 2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα – Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
- ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
1

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ).................................
2

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ................................

3

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ .

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι

του

δικαιώματος

της

διαιρέσεως

ευρώ………………………………………………………………………..

και

διζήσεως

μέχρι

του

ποσού

των

4

υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της
ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
5

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
6

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...........................
της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση,
7

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης/ Δήμος ή ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ή ΝΠΙΔ ΚΔΕΔΑΜ
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης/ / Δήμος ή ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ή ΝΠΙΔ ΚΔΕΔΑΜ
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσημείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική
σύμβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άρθρο 72 παρ. 4 του ν.4412/16
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8

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης )
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα
μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
9

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .

8

Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε
με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Προκήρυξη ανάθεσης
Αμπελόκηποι, 24-03-20
Αριθμ.Πρωτ.: 6523
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16, με σφραγισμένες
προσφορές για την ανάθεση των υπηρεσιών «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του
Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
βάσει τιμής και ενδεικτικό προϋπολογισμό 59.525,88€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 73.812,09€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης,
με διεύθυνση Πατρ.Γρηγορίου Ε’ αρ.12, στον 2ο όροφο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 06/04/2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:00π.μ και λήξης 09:30 π.μ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης (ΟΤΑ Α’ Βαθμού)
Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, ΤΚ 56123 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο:

+30 -2313 – 313.619, fax: +30 -2313 – 313.625

Ηλεκτρονική διεύθυνση : promithies@ampelokipi-menemeni.gr,
Δικτυακός Τόπος

: http://www.ampelokipi-menemeni.gr

Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης: Πλήρης, Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο site του δήμου
Κωδικοί CPV: 77312000-0
Εναλλακτικές προσφορές –Αντιπροσφορές: ΟΧΙ
Χρονική διάρκεια Σύμβασης: από την υπογραφή της έως και 30/04/2021.
Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι καθώς και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΣΑΤΑ 2020) για δράσεις πυροπροστασίας
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που εκτελούν εργασίες σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Αποκλεισμός υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (άρθρο 57 παρ.1 έως 6 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται (άρθρο 72 του Ν.4412/16)
Εγγύηση Καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας-σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα
ενενήντα (90) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
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Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή
από τη συντέλεση της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
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.

Με εντολή δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος

Μανωλόπουλος Βασίλειος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΤΕΥΔ
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) /
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δηµοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση
ότι έχει χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥ∆. Παρατίθεται η
σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθµός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθµός
[], ηµεροµηνία [], σελίδα []
Αριθµός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν
υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει
πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης (π.χ.
παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
∆ηµοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[Α∆ΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜ∆ΗΣ]) http://www.ampelokipi-menemeni.gr/
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δηµοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης.
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσηµη ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997742400
∆ικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει): http://www.ampelokipi-menemeni.gr/
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οδός και αριθµός: ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 12
Ταχ. κωδ.: 56123
Αρµόδιος επικοινωνίας: ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2313313619
φαξ: 2313313625
Ηλ. ταχ/µείο: p.karatosiou@ampelokipi-menemeni.gr
Χώρα: GR
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης Τίτλος: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Σύντοµη περιγραφή:
Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Επωνυµία:
Οδός και αριθµός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
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Χώρα:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/µείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
∆ικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόµενο εργαστήριο Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο
προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε
αναπηρία ή µειονεξία
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραµµένος σε Εθνικό Σύστηµα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων
ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι
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;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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O ΟΦ συµµετάσχει στη διαδικασία µαζί µε άλλους Οικονοµικούς Φορείς
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης από κοινού µε άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύµβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τµήµατα που συµµετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει
προσφορά.
Απάντηση:
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα #1
Όνοµα:
Επώνυµο:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθµός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/µείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V
κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνοµα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
∆εν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνοµα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρµογή των λόγων που ορίζονται
στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ηµεροµηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
∆ιαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε
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τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ηµεροµηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά)
σηµείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ηµεροµηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά)
σηµείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός
φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
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εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ηµεροµηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά)
σηµείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ηµεροµηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά)
σηµείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
70

20PROC006474168 2020-03-24
Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ηµεροµηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά)
σηµείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία
είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από
τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόµενο ποσό
Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε:
Ναι / Όχι
∆ιευκρινίστε:
Ο οικονοµικός φορέας 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;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόµενο ποσό
Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε:
Ναι / Όχι
∆ιευκρινίστε:
Ο οικονοµικός φορέας 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;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του κοινωνικού δικαίου;
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τοµέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει
καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
∆ιαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονοµικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει
καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
∆ιαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού
Έχει υπαχθεί ο οικονοµικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει
καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει
καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονοµικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες
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∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει
καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει
καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συµβουλών ή εµπλοκή στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο εµπλακεί στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονοµικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης
µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζηµιώσεων ή άλλων παρόµοιων
κυρώσεων σε σχέση µε την εν λόγω προηγούµενη σύµβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εµπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονοµικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση,
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης
σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι

Λήξη
Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει
προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή
το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν,
ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για κλειστές
διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις
καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού των (προ)επιλεγµένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρµοστέα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθµός
των υποψηφίων µε τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή άλλες µορφές
αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονοµικός φορέας έχει τα απαιτούµενα έγγραφα:
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη II έως V
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 αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [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] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική εφαρµογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως
καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που
έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης για τους
σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ηµεροµηνία
Τόπος
Υπογραφή__
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