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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, 300.964

Φαξ

+30 -2313 – 313.625

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies@ampelokipi-menemeni.gr,

Αρμόδιος για πληροφορίες

Καρατόσιου Πασχαλίνα, Γεωργιάδης Παναγιώτης

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 ΜελετώνΚατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών– Ταχ/κη Δ/νση: Ελευθ.Βενιζέλου 167- Μενεμένη, Τηλ.:2313300964

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 λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 30.6117.07 με περιγραφή τίτλου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης για την Υλοποίηση της Ενταγμένης
Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης
(MIS:5037423)»» με ποσό πίστωσης 74.400,00€, εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2020.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του δήμου.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση των υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης για την Υλοποίηση της Ενταγμένης
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Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης
(MIS:5037423)»».
Στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην υλοποίηση των κάτωθι οριζόντιων
αλλά και εστιασμένων υπηρεσιών στα αντίστοιχα Υπό-Έργα 2 και 3 της Ενταγμένης Πράξης:
Α. Γενικές-Οριζόντιες Υπηρεσίες
1.

Σύνταξη αναλυτικού και ρεαλιστικού χρονοπρογραμματισμού υλοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της πράξης (φάσεις, milestones) σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή,

2.

Σύνταξη και τεκμηρίωση πλάνου δημοπρατήσεων πράξης (procurement plan)

3.

Σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Πράσινου Σημείου συμπεριλαμβανομένης
της διερεύνησης ενσωμάτωσης της λειτουργίας του στην υφιστάμενη οργανωτική και επιχειρησιακή
δομή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης,

4.

Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη σύνταξη της έκθεσης εκτίμησης επαγγελματικού
κινδύνου του πράσινου σημείου.

Β. Ειδικές / Εστιασμένες Υπηρεσίες
1.

Διερεύνηση ανάγκης επικαιροποίησης και τεκμηρίωσης/οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών
του προς προμήθεια εξοπλισμού με αντίστοιχη έρευνα αγοράς (και επικαιροποίηση εφόσον χρειαστεί).

2.

Σύνταξη και τεκμηρίωση των αναλυτικών τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια του εξοπλισμού
λειτουργίας του πράσινου σημείου,

3.

Διαχείριση της διαδικασίας προ-δημοπρασιακού ελέγχου από την διαχειριστική αρχή του
προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, της υλοποίησης των απαραίτητων
διορθώσεων-συμπληρώσεων αναφορικά κλπ), αναφορικά με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό του
πράσινου σημείου, μέχρι την οχήγηση οριστικής έγκρισης,

4.

Εξειδίκευση/οριστικοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υπο-Έργου 3 αναφορικά με το πλαίσιο
υλοποίησης και τις δράσεις/ενέργειες δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των
δημοτών για τη συμμετοχή τους στο πράσινο σημείο,

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημόσιων συμβάσεων
(CPV): 79933000-3 «Υπηρεσίες Υποστήριξης στο Τομέα του Σχεδιασμού».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€, ΦΠΑ: 14.400,00€) (χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και χωρίς δικαίωμα
παράτασης με αύξηση οικονομικού αντικειμένου) .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και επτά (7) μήνες με ενδιάμεσες
παραδόσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσης.
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 κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου.
Τόπος παράδοσης των παραδοτέων είναι o Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
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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. Tου Ν.4314/2014 (Α'265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α'
297) και άλλες διατάξεις” και του Ν.3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
3. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4. 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
5. 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».
6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. 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
8. 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”
9. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
10. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
11. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
12. 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.
13. 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
14. 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»
15. 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
16. 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»
17. 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.
18. Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:
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1. Την με αριθμό 68/20 μελέτη από το Τμήμα Μελετών- Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών- Πολεοδομίας- Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.
2. Το με αριθμό 19788/23-10-20 Τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών- ΠολεοδομίαςΚαθαριότητας & Περιβάλλοντος (ΑΔΑΜ:20REQ007533163/23-10-20)
3. Την με αριθμ.524/02-11-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΛ01ΩΨΕ-5ΞΖ)
4. Την 361/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΕ6ΝΝΩΨΕ-ΙΒΙ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
5. Την με αριθμό 362/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0ΙΒΩΕ-Π9Χ) αναφορικά με την συγκρότηση της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
6. Την με αριθμό 283/18-12-19 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 04/12/20 ημέρα Παρασκευή 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
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(35) της παρ.1 του άρθρου 377, παραμένουν σε ισχύ με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, όπου ως χρόνος
η

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

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν
έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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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.

2.1.5

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 κράτημέρη 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.
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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.
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
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την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 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.
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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,
(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,
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(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 (θ) 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
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 συμβατικό αντικείμενο. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει
14
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διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Επαγγελματικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς, που υποβάλλουν προσφορά απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών (σε
ευρώ) τριών τελευταίων ετών ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που λειτουργεί λιγότερο από τρία έτη, αρκεί ο μέσος
γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τα έτη που λειτουργεί να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του
προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, το ανωτέρω κριτήριο αρκεί να
πληρείται από τα μέλη της ένωσης αθροιστικά.

2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα κάτωθι (επί ποινή αποκλεισμού):
α) κατά τη διάρκεια τις τελευταίας τριετίας (2017-2018-2019), να έχουν εκτελέσει επιτυχώς συμβάσεις αντίστοιχες με
το αντικείμενο της παρούσης και συγκεκριμένα σωρευτικά:
i.

Τουλάχιστον δύο (2) ή/και περισσότερες δημόσιες συμβάσεις που να αφορούν τη παροχή υπηρεσιών με
αποδέκτες φορείς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού (Αναθέτουσες Αρχές), εκ των οποίων:


Τουλάχιστον μια (1) δημόσια σύμβαση με κύριο αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών σε θέματα
σχεδιασμού ή/και ωρίμανσης ή/και υλοποίησης δράσεων διαχείρισης δημοτικών αστικών στερεών
αποβλήτων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενης πράξης .



Τουλάχιστον μια (1) δημόσια σύμβαση με κύριο αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
τεχνογνωσίας ή/και διοικητικής υποστήριξης στα πλαίσια υλοποίησης ή/και ωρίμανσης
συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

II.

Τουλάχιστον μία (1) σύμβαση μελέτης ή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με αντικείμενο τη σύνταξη τευχών
δημοπράτησης (έργο, προμήθεια, υπηρεσία επίβλεψης, κλπ) για εγκατάσταση διαχείρισης στερεών
αποβλήτων (Πράσινο Σημείο ή ΣΜΑ ή ΧΥΤΑ ή ΜΕΑ)

β) να διαθέτουν Ομάδα Έργου κατάλληλα στελεχωμένη για τις ανάγκες υλοποίησης της σύμβασης η οποία θα πρέπει
να αποτελείται τουλάχιστον από τα κάτωθι μέλη αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων που κατ’ ελάχιστον
θεωρούνται ως κρίσιμης σημασίας για την απόδοση της σύμβασης:


ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος που θα διατελέσει ως Υπεύθυνος Έργου κατά την εκτέλεση της σύμβασης και
θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο συναφούς ειδικότητας στο τομέα του περιβάλλοντος (κατηγορίας Π.Ε.),
κάτοχο μεταπτυχιακό τίτλου σπουδών και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη εμπειρίας σε Υπηρεσίες
Επιστημονικού

-

Τεχνικού

Συμβούλου

για

θέματα

διαχείρισης

αποβλήτων,

περιβαλλοντικής

παρακολούθησης και υποστήριξης στην συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
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Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος που θα πρέπει να διαθέτει Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος (μέλος ΤΕΕ,
κατηγορία Π.Ε.), 4-ετή (μη αλληλεπικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα) επαγγελματική εμπειρία σε φορείς
ΟΤΑ α’ βαθμού σε θέματα παροχής επιστημονικών ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο τομέα του
περιβάλλοντος και ειδική θεματική εμπειρία από ολοκληρωμένα έργα (ατομικά ή/και ως μέλος ομάδας
έργου): α) στην εκπόνηση μιας τουλάχιστον (1) μελέτης ή στη παροχή υπηρεσιών (ως κύριος μελετητής ή
σύμβουλος), με αποδέκτη φορέα ΟΤΑ α’ βαθμού (αναθέτουσα αρχή της δημόσιας σύμβασης), στο τομέα
διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων ή/και σχεδιασμού ή/και τεχνικοοικονομικών αναλύσεων υποδομών
δημοτικών αποβλήτων και β) στο σχεδιασμό ή/και ωρίμανση ή/και τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη
τευχών δημοπράτησης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ή/και στην τεχνική/συμβουλευτική/επιστημονική
υποστήριξη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των προμηθειών, από ΟΤΑ α’ ή/και β’ βαθμού, εκ
των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έργο στο τομέα διαχείρισης αποβλήτων.



Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης σπουδών
(κατηγορίας Π.Ε.) και ειδική θεματική επαγγελματική εμπειρία στον οικονομικό σχεδιασμό ή/και
τεκμηρίωση ή/και ανάλυση προμηθειών εξοπλισμού σε φορείς ΟΤΑ α ή/και β βαθμού (τουλάχιστον 1 έργο).



Τρία (3) τουλάχιστον στελέχη ανώτατης εκπαίδευσης (Π.Ε. ή/και Τ.Ε.), με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και
ειδικότητας συναφούς με το περιβάλλον τουλάχιστον σε έναν εκ των τίτλων σπουδών, τα οποία να
διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) έτη σωρευτικής εμπειρίας στην εκπόνηση μελετών και στην παροχή
συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, περιβαλλοντικής
αδειοδότησης και διαχείρισης αποβλήτων.

Το σύνολο των ως άνω μελών της Ομάδας Έργου, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, θα πρέπει -επί ποινή
αποκλεισμού-, να συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να είναι εταίροι ή μέλη διοίκησης του υποψήφιου
αναδόχου ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας θα πρέπει να συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να είναι
εταίροι ή μέλη διοίκησης των νομικών προσώπων που μετέχουν στην ένωση / κοινοπραξία.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους
μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με
άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Τα στελέχη της Ομάδας Έργου
που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και, συνεπώς,
δεν γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της Αναθέτουσας Αρχής απέναντί τους.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. Ωστόσο, η
εμπειρία και τα προσόντα των στελεχών της Ομάδας Έργου θα πρέπει πληρούνται ατομικά στο πρόσωπο του κάθε
μέλους που στελεχώνει την Ομάδα Έργου.
Η διάθεση επιπλέον ατόμων ομάδας έργου δεν αξιολογείται ως κριτήριο ή στοιχείο κριτηρίου ανάθεσης.

2.2.7

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα
πρότυπα ISO 9001:2015 (διαχείριση ποιότητας) και ISO 14001:2015 (περιβαλλοντική διαχείριση) ή ισοδύναμο
αναγνωρισμένο πρότυπο, σε τουλάχιστον ένα ή και περισσότερα εκ των επόμενων αντικειμένων:
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Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης φορέων δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ή



Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή/και εκπόνησης μελετών σε θέματα περιβάλλοντος ή/και διαχείρισης
αποβλήτων

Σημειώνεται ότι για την κάλυψη της απαίτησης αρκεί η συμμόρφωση με ένα εκ των παραπάνω αναφερόμενων
πεδίων. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, η ελάχιστη
απαίτηση, αρκεί να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
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.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ίδιους όρους
οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων
φορέων
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4412/16.

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,
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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.
Επιπλέον, ως προκαταρκτική απόδειξη της εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλογής της παραγράφου 2.2.6. οι
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» συμπληρωμένους τους Πίνακες του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην περ. Β.4 της παρ. 2.2.9.2
«Αποδεικτικά Μέσα» (δεν απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών τεκμηρίωσης των πινάκων στο
συγκεκριμένο στάδιο του διαγωνισμού) και τα αναφερόμενα της παρ. 2.4.3 «Περιεχόμενα Φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»» της παρούσης.

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 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 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
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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.
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.

19

20PROC007697245 2020-11-23
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
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 πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος
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XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου
το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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 οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς τελευταίας τριετίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί του κύκλου εργασιών της
τελευταίας τριετίας εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται στη σύνταξη ισολογισμών, συνοδευόμενη από
Εκκαθαριστικά των χρήσεων αυτών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι
αντίγραφα ή/και πρωτότυπα δικαιολογητικών ως στοιχεία τεκμηρίωσης των δηλούμενων στοιχείων στους πίνακες 1
και 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ:
Πίνακας 1:


Σε περίπτωση που ο εργοδότης/πελάτης είναι δημόσιος φορέας: Βεβαίωση καλής εκτέλεσης/ολοκλήρωσης ή
πρωτόκολλο/πιστοποιητικό οριστικής παραλαβής που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια
αρχή.



Σε περίπτωση που ο εργοδότης/πελάτης προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα: Σύμβαση και στοιχεία
τιμολόγησης, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής του
Νόμιμου Εκπροσώπου του προσφέροντος οικονομικού φορέα, περί ολοκλήρωσης του συμβατικού
αντικειμένου, ή βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του εργοδότη , ενώπιον της Αναθέτουσας
Αρχής περί προσήκουσας ολοκλήρωσης των ανατεθεισών υπηρεσιών/παραδόσεων. Ελλείψει σύμβασης,
υποβάλλονται μόνο στοιχεία τιμολόγησης συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ενώπιον
της Αναθέτουσας Αρχής του Νόμιμου Εκπροσώπου του προσφέροντος οικονομικού φορέα, περί
ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου, ή βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του
εργοδότη ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής περί προσήκουσας ολοκλήρωσης των ανατεθεισών
υπηρεσιών/παραδόσεων του προσφέροντος.

Πίνακας 2:
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Πίνακας προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας του υποψηφίου οικονομικού φορέα, στον οποίο
δηλώνονται οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που αποτελούν μέλη της Ομάδας Έργου ή / και
καταστατικό / ΦΕΚ εκπροσώπησης, από τα οποία να προκύπτουν οι εταίροι ή μέλη Διοίκησης των Νομικών
Προσώπων που έχουν δηλωθεί στην Ομάδα Έργου.



Κατά περίπτωση αντίγραφα στοιχείων τεκμηρίωσης του ζητούμενου εκπαιδευτικού προφίλ, επιστημονικής
εξειδίκευσης, επιπέδου γνώσης αγγλικής των μελών της ομάδας έργου.

Κατά περίπτωση αντίγραφα στοιχείων τεκμηρίωσης της εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου (βεβαιώσεις φορέων
ή εργοδοτών, συμβάσεις). Σε κάθε περίπτωση, τα υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει να τεκμηριώνουν την εμπειρία
που ζητείται να πληρείται στο πρόσωπο του κάθε μέλους της Ομάδας Έργου. Δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης
εμπειρίας η υποβολή ατομικής Υπεύθυνης Δήλωσης από φερόμενο μέλος της ομάδας έργου.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα εξής:


Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμου αυτού και



Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 : 2015 ή ισοδύναμου αυτού.

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να είναι από πιστοποιημένους οργανισμούς συμμόρφωσης, για τουλάχιστον ένα ή
και περισσότερα εκ των επόμενων αντικειμένων:


Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης φορέων δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ή



Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή/και εκπόνησης μελετών σε θέματα περιβάλλοντος ή/και διαχείρισης
αποβλήτων

Σημειώνεται ότι για την κάλυψη της απαίτησης αρκεί η συμμόρφωση με ένα εκ των παραπάνω αναφερόμενων
πεδίων. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, η ελάχιστη
απαίτηση, αρκεί να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού να βρίσκονται σε ισχύ.
Β.6. 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.
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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.
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.7. 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.8. 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.9. 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).
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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.)
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 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής, σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης και σύμφωνα με την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του
προσφέροντος οικονομικού φορέα:
Α.

Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου

70%

Α1.

Κωδικοποίηση των ιδιαιτεροτήτων και ειδικών απαιτήσεων του έργου

20%

Συνοπτική μεθοδολογία και παρουσίαση των αναγκαίων βημάτων και επιμέρους εργασιών για την
Α2.

αποτελεσματική υλοποίηση των αναγκών του έργου και προτάσεων προσέγγισης για όλες τις δράσεις,

40%

συμπεριλαμβανομένων δημιουργικών προτάσεων
Α3.

Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου με αντιστοίχιση εργασιών και παραδοτέων

10%

Β.

Δομή και Οργάνωση Ομάδας Έργου

30%

Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Έργου - Προτεινόμενη Δομή, Ρόλοι, Ειδικότητες, Στελέχωση,
Β1.

καταλληλότητα της προτεινόμενης Ομάδας Έργου και βαθμός αντιμετώπισης των ειδικών συνθηκών

30%

και απαιτήσεων του έργου από τον Υπεύθυνο Έργου και τα Μέλη της
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας
επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
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BTi =σ1*Κ1+σ2*Κ2+…+σν*Κν
όπου :


ΒΤi= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου,



Κi = ο βαθμός του κάθε κριτηρίου (από 100 έως 120)και



σi = ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς
όρους της Διακήρυξης.
Για την συγκριτική βαθμολογία των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν σε
προγενέστερο στάδιο το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται ως ακολούθως:
ΒΚi= Ποσό Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ
Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των
Προσφερόντων και των αντίστοιχων Οικονομικών Προσφορών.
Για την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική κατάταξη των υποψηφίων θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος
μαθηματικός τύπος:
Bi = 0,90 x (BTi/MAXBT) + 0,10 x (MINBK/BKi)
Όπου:


Βi = Η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i



BTi = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζόμενου i



ΜΑΧΒΤ = H μεγαλύτερη τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων



ΜΙΝΒΚ = Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων



ΒΚi = Το πόσο της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα οι προσφορές
κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού Bi. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης υπολογίζεται από τον
παραπάνω τύπο με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
Επικρατέστερος υποψήφιος είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Bi).
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
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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 ποσοστιαίας 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
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.
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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:
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: Α) το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, συνημμένα με την σχετική
διακήρυξη, σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου, στη Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL), http://www.ampelokipimenemeni.gr και Β) συμπληρωμένους τους Πίνακες 1 και 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας.
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
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν:
1) το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση
2) ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης στο οποίο θα πρέπει να καθορίζεται κατ’ ελάχιστο το ειδικότερο
μέρος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου από κάθε μέλος της Ένωσης, η κατανομή της αμοιβής
μεταξύ των μελών (σε ποσοστιαία (%) μορφή) και να ορίζεται ο/οι εκπρόσωπος-οι της Ένωσης και οι
αντίστοιχες αρμοδιότητες του.
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3) τους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, κατάλληλα σφραγισμένους και υπογεγραμμένους είτε από όλα τα
μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, είτε από τον εκπρόσωπο αυτής.

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.
Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί από τον κάθε οικονομικό φορέα θα πρέπει να διαρθρώνεται (επί ποινή
αποκλεισμού) στα κάτωθι μέρη-ενότητες με το αντίστοιχο κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»:


Συνοπτική μεθοδολογία και παρουσίαση των αναγκαίων βημάτων και επιμέρους εργασιών για την
αποτελεσματική υλοποίηση των αναγκών του έργου και προτάσεων προσέγγισης για όλες τις δράσεις,
συμπεριλαμβανομένων δημιουργικών προτάσεων.



Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου με αντιστοίχιση εργασιών και παραδοτέων

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ»:


Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Έργου



Προτεινόμενη Δομή, Ρόλοι, Ειδικότητες, Στελέχωση,

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό
πίνακα την επεξήγησή τους.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα
οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά απορρίπτεται κατόπιν
γνωμοδότησης της Επιτροπής.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία θα πρέπει στη Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται
σαφώς και ειδικώς η συμβολή του κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην απόδοση της σύμβασης, σε όρους
τμήματος υλοποίησης και βαθμού συμμετοχής.
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 έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο.
Η οικονομική προσφορά κάθε Προσφέροντος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού την αναλυτική και τη
συνολική κοστολόγηση των εργασιών που περιγράφονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος I της Διακήρυξης με βάση
την εκτιμώμενη μέγιστη τιμή που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την ανάλυση του επόμενου
πίνακα.
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μονάδα μέτρησης

Αξία

(Μ.Μ.)

(€)/Μ.Μ

Πλήθος

Σύνολο
(€)

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης για την
Υλοποίηση της Ενταγμένης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο
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Αμπελοκήπων – Μενεμένης (MIS:5037423)»
Σύνταξη Αναλυτικού Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης
2

4.000,00

2

4.000,00

4

8.000,00

4

8.000,00

7

14.000,00

6

12.000,00

3

6.000,00

2

4.000,00

Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
Σύνταξη και Τεκμηρίωση Πλάνου Δημοπρατήσεων
Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης
Πράσινου Σημείου
Υποβοήθηση Σύνταξης Έκθεσης Γραπτής Εκτίμησης
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)
Επικαιροποίηση – Οριστικοποίηση – Τεκμηρίωση

Ανθρωπομήνας

Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισμού Πράσινου

Απασχόλησης

2.000,00

Σημείου
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης Εξοπλισμού Πράσινου
Σημείου
Υποστήριξη Διαδικασίας Προ-Δημοπρασιακού
Ελέγχου
Εξειδίκευση/Οριστικοποίηση του Φυσικού
Αντικειμένου του Υπο-Έργου 3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

60.000,00

Φ.Π.Α. 24%

14.400,00

ΟΛΙΚΟ

74.400,00

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 υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
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 Μέρος Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180)
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η
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συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα
αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους είτε όχι.

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.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
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.
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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 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.
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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.».
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.
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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,
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 όργανοΕπιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων έχει συγκροτηθεί με την με αριθμό 284/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: 6ΙΗΓΩΨΕ-Κ5Ρ).
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.
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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).
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).
Σε περίπτωση αποδοχής, ολικής ή μερικής, ένστασης με την οποία ζητείται η αναβαθμολόγηση τεχνικών προσφορών,
η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων προβαίνει κατά την κρίση της σε αναβαθμολόγηση.

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
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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.

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 τμηματικά κατόπιν υποβολής των αντίστοιχων παραδοτέων
όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 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/22-03-17).
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 Μελετών- Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών 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 έως και επτά (7) μήνες. Για τα
επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
6.2.2. Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης του έργου χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη
παράταση προθεσμίας.

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.
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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.
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 361/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με εντολή δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
Μανωλόπουλος Βασίλειος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINI FOTEA
Ημερομηνία: 2020.11.23 13:23:53 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ –
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης για την Υλοποίηση της Ενταγµένης Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης µε τίτλο:
«∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης (MIS:5037423)»»

Π/Υ: € 74.400,00 (συµπ. ΦΠΑ)
Κ.Α.: 30.6117.07

CPV: 79933000-3Υπηρεσίες υποστήριξης στον τοµέα του σχεδιασµού

Αριθµός Μελέτης 68/2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ –
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είδος ∆ηµόσιας Σύµβασης: Γενικές Υπηρεσίες
Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής
Υποστήριξης του ∆ήµου Αµπελοκήπων -Μενεµένης για την
Υλοποίηση της Ενταγµένης Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης µε
τίτλο: «∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης (MIS:5037423)»
Προϋπολογισµός: 74.400,00 (συµπ. ΦΠΑ)
Κ.Α.: 30.6117.07
Αρ. Μελέτης: 68/2020

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης του ∆ήµου
Αµπελοκήπων Μενεµένης για την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της ενταγµένης Πράξης µε τίτλο:
«∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο Αµπελοκήπων» και κωδικό MIS 5037423.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4194 /25/7/2018 Πρόσκληση µε τίτλο «∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωσή τους» (Α∆Α Ω25Σ465ΧΙ8ΟΛΩ), η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας σαν διαχειριστής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος « Υποδοµές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» καλεί τους δήµους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ως δικαιούχοι) για την
υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ως άνω Άξονα Προτεραιότητας
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Στα πλαίσια της ως άνω πρόσκλησης ο ∆ήµος προχώρησε στις κάτωθι ενέργειες:

1. Με την υπ’αρ. 167/2016 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ενέκρινε το Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης.
2. Με την υπ’αρ. 272/2017 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου χωροθέτησε το αγροτεµάχιο όπου θα εγκατασταθεί
βασικό Πράσινο Σηµείο στον δήµο
3. Με την υπ’άρ.πρωτ 15.679/ 18/07/2018 σύµβαση µε τίτλο «Παροχή συµβούλου για την υποστήριξη του ∆ήµου
Αµπελοκήπων-Μενεµένης µε στόχο τη χρηµατοδότηση δράσεων για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Στερεών Αστικών
Αποβλήτων έτους 2018» προχώρησε για την υποστήριξη των δράσεων της πρόσκλησης.
4. Με την υπ’αρ. 242/2018 απόφαση το ∆ηµοτικό συµβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης στη παραπάνω πρόσκληση.
Κατόπιν των ανωτέρω, µε την υπ’αρ. πρωτ.431 /21.01.2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας , η πράξη µε τίτλο
«∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης» και Κωδικό ΟΠΣ 5037423 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» µε το ποσό των 821.363,48€.
Αντικείµενο της πράξης είναι η δηµιουργία Πράσινου Σηµείου η οποία θα πραγµατοποιηθεί σε δηµοτικό οικόπεδο έκτασης 4.160,65m2
που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή (Μικράς Ασίας 12) στη ∆Ε Μενεµένης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της νοµοθεσίας και τον
απαραίτητο εξοπλισµό για την παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση µεγάλου αριθµού διαφορετικών ροών ανακυκλώσιµων αποβλήτων
όπως ελαίων, µικροεπισκευών και συντηρήσεων οικιών, χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, µετάλλων, ξύλου, ογκωδών, ελαστικών, ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού κλπ.
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Ειδικότερα, το φυσικό αντικείµενο της πράξης αφορά τα κάτωθι τρία (3) Υπο-Έργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ-1: Εργασίες – ∆ιαµορφώσεις
Στο δηµοτικό οικόπεδο και στο υπάρχων βιοµηχανικό µεταλλικό κτίριο µε πατάρι εµβαδού 295,50 m2 (καλυπτόµενης επιφάνειας
οικοπέδου 252,90 m2 ), θα πραγµατοποιηθούν οι εξής εργασίες:










Χωµατουργικές, για την διαµόρφωση του υπαίθριου χώρου (εκσκαφές, επιχώσεις).
∆ιαµόρφωσης υφιστάµενων υπαίθριων χώρων για την αποθήκευση ογκωδών, πράσινων και ανακυκλώσιµων ΑΣΑ.
Εσωτερικής οδοποιίας,
Οικοδοµικές, (εργασίες συντήρησης στην περίφραξη και την πύλη εισόδου).
Κτιριακές, (εργασίες επισκευής στο υφιστάµενο βιοµηχανικό µεταλλικό κτίριο). Αφορούν, στη διαµόρφωση του
χώρου προσωπικού σε τµήµα του ισογείου (χώρος γραφείου, WC, χώρος αποδυτηρίων 42,60m2) και στη
διαµόρφωση του παταριού (χώρος διάθεσης του ενηµερωτικού υλικού, WC, µικρή αίθουσα ενηµέρωσης 42,60m2).
Στο υπόλοιπο τµήµα του ισογείου (210,3m2), προβλέπεται χώρος για την αποθήκευση αντικειµένων προς
επαναχρησιµοποίηση, ογκωδών εργαλείων και µηχανηµάτων. Στο τµήµα αυτό δεν απαιτούνται εργασίες.
∆ιαχείρισης όµβριων υδάτων και αντιπληµµυρικής προστασίας (διάταξη φρεατίων, διαµόρφωση κατάλληλων
κλίσεων, τοιχίο ύψους περίπου 0,2m)
Βοηθητικών δικτύων υποδοµής (π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, εξωτερικού φωτισµού κλπ.),

ΥΠΟ-ΕΡΓΟ-2: Προµήθεια Εξοπλισµού Λειτουργίας



















4 Skip container ανοιχτού τύπου 10m3
2 Press container 20m3
3 Container ανοιχτού τύπου 20m3
8 Container ανοιχτού τύπου 10m3
20 Μεταλλικοί κάδοι 1,1L
1 Παλετοδεξαµενές IBC 1m3
1 Κάδος απόθεσης ρούχων
1 Ανυψωτικό περονοφόρο µηχάνηµα (clark)
1 Φορτωτής
1 Χειροκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή
1 Πλυστικό µηχάνηµα υψηλής πίεσης
1 Πρέσσα Συµπίεσης
1 Τεµαχιστής Κλαδεµάτων
1 Πλάστιγγα
1 Ζυγαριά ακριβείας
1 ISOBOX 3m x 5m
1 Σπαστήρας για ογκώδη

ΥΠΟ-ΕΡΓΟ-3: ∆ράσεις Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης
Τέλος προβλέπονται «∆ράσεις Ευαισθητοποίησης και ∆ηµοσιότητας» προς τους κατοίκους του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης µε στόχο
την ενίσχυση της συµµετοχής τους.
Οι δράσεις του συγκεκριµένου Υπό-Έργου περιλαµβάνουν:




Σχέδιο ∆ράσεων Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης,
Καταχωρήσεις στον τύπο και στα ΜΜΕ,
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Κατασκευή ιστοσελίδας,
Ενηµερωτικά έντυπα-οδηγοί-εγχειρίδια.

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης η Αναθέτουσα Αρχή επιθυµεί να λάβει τεχνικές και συµβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες µε
σκοπό την επιτυχή και εµπρόθεσµη υλοποίηση και λειτουργικότητα-βιωσιµότητα της πράξης από πλευράς φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου.
Στα πλαίσια των συµβατικών του υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην υλοποίηση των κάτωθι οριζόντιων αλλά και
εστιασµένων υπηρεσιών στα αντίστοιχα Υπό-Έργα 2 και 3 της Πράξης:
Α. Γενικές-Οριζόντιες Υπηρεσίες

5. Σύνταξη αναλυτικού και ρεαλιστικού χρονοπρογραµµατισµού υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου της πράξης (φάσεις, milestones) σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή,
6. Σύνταξη και τεκµηρίωση πλάνου δηµοπρατήσεων πράξης (procurement plan)
7. Σύνταξη του κανονισµού λειτουργίας και διαχείρισης του Πράσινου Σηµείου συµπεριλαµβανοµένης της
διερεύνησης ενσωµάτωσης της λειτουργίας του στην υφιστάµενη οργανωτική και επιχειρησιακή δοµή του
∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης,
8. Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη σύνταξη της έκθεσης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου του
πράσινου σηµείου.
Β. Ειδικές / Εστιασµένες Υπηρεσίες

5. ∆ιερεύνηση ανάγκης επικαιροποίησης και τεκµηρίωσης/οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του
προς προµήθεια εξοπλισµού µε αντίστοιχη έρευνα αγοράς (και επικαιροποίηση εφόσον χρειαστεί).
6. Σύνταξη και τεκµηρίωση των αναλυτικών τευχών δηµοπράτησης για την προµήθεια του εξοπλισµού λειτουργίας
του πράσινου σηµείου,
7. ∆ιαχείριση της διαδικασίας προ-δηµοπρασιακού ελέγχου από την διαχειριστική αρχή του προγράµµατος
(συµπεριλαµβανοµένης της επικοινωνίας, της υλοποίησης των απαραίτητων διορθώσεων-συµπληρώσεων
αναφορικά κλπ), αναφορικά µε τον προβλεπόµενο εξοπλισµό του πράσινου σηµείου, µέχρι την χορήγηση
οριστικής έγκρισης,
8. Εξειδίκευση/οριστικοποίηση του φυσικού αντικειµένου του Υπο-Έργου 3 αναφορικά µε το πλαίσιο υλοποίησης
και τις δράσεις/ενέργειες δηµοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των δηµοτών για τη συµµετοχή
τους στο πράσινο σηµείο,
Η παρούσα υπηρεσία εµπίπτει στην περ. (β) του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 περί δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, στο οποίο
ορίζεται ότι: «ως «δηµόσιες συµβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών,
πλην των αναφεροµένων στην περίπτωση α΄ της παρούσας περίπτωσης, συµπεριλαµβανοµένων των συµβουλευτικών υπηρεσιών, που
ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείµενο το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο
και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων και δράσεων σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, καθώς και σε
οριζόντιου χαρακτήρα παρεµβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους µε τη µεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς
και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραµµάτων και δράσεων. Στις συµβουλευτικές
υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονοµικές µελέτες, οι κοινωνικές µελέτες, οι µελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι
περιβαλλοντικές µελέτες, καθώς και οι µελέτες συστηµάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται µε έργο κατά την έννοια της περίπτωσης
7 ή µε εκπόνηση µελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α΄
της παρούσας περίπτωσης». Επίσης, δεν εµπίπτει σε καµία από τις αναφερόµενες στο Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Γ του Ν.
4412/16, της υποπερίπτωσης α΄ του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν. 4412/2016.
Για την υλοποίηση της υπηρεσίας απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος ή του περιβαλλοντικού σχεδιασµού,
και συνεπώς δεν µπορεί να υλοποιηθεί από τους υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδοµίας – Καθαριότητας και
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης.
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2. ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το ελάχιστο ειδικότερο φυσικό συµβατικό αντικείµενο του Αναδόχου θα είναι:
2.1 Γενικές – Οριζόντιες Υπηρεσίες για την Υλοποίηση του Πράσινου Σηµείου
2.1.1. Σύνταξη Αναλυτικού Χρονοδιαγράµµατος Υλοποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου
Στα πλαίσια της παρούσας υπηρεσίας, ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή και αφού αναγνωρίσει και αξιολογήσει όλες
τις ειδικότερες πτυχές υλοποίησης της Πράξης, θα προχωρήσει στη κατάρτιση του αναλυτικού τεχνικού και χρονικού προγραµµατισµού
υλοποίησης της πράξης.
Κατ’ ελάχιστο, η παρούσα υπηρεσία θα περιλαµβάνει τα κάτωθι:

1.
2.
3.
4.

Ανάλυση φάσεων υλοποίησης πράξης και τεχνική περιγραφή-τεκµηρίωση
Χρονικά ορόσηµα υλοποίησης (milestones)
∆ιάγραµµα υλοποίησης GANTT
∆είκτες αξιολόγησης πορείας υλοποίησης

2.1.2. Σύνταξη και Τεκµηρίωση Πλάνου ∆ηµοπρατήσεων
Στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει τη σύνταξη και τεκµηρίωση του αναλυτικού πλάνου
δηµοπρατήσεων της πράξης σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης και τις
νοµοθετικές προβλέψεις που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις (Ν.4412/2016 όπως ισχύει).
2.1.3. Σύνταξη Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης Πράσινου Σηµείου
Η ύπαρξη Κανονισµού Λειτουργίας µιας εγκατάστασης και εν προκειµένω του Πράσινου Σηµείου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
συνιστά υποχρέωση του φορέα διαχείρισής του που είναι ο ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης.
Ο Κανονισµός Λειτουργίας αποτυπώνει του βασικούς όρους λειτουργίας του Πράσινου Σηµείου και θεσπίζει τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις και των τριών µερών που εµπλέκονται στην λειτουργία του Πράσινου Σηµείου, δηλαδή της ∆ιοίκησης του ∆ήµου
Αµπελοκήπων Μενεµένης, των εργαζοµένων σε αυτό και των χρηστών του, καθώς και των επισκεπτών.
Στον Κανονισµό θα πρέπει να καθορίζονται µε εύληπτο και σαφή τρόπο:















Το ωράριο λειτουργίας.
Οι εργασίες οργάνωσης, το καθηκοντολόγιο, το οργανόγραµµα και το προσοντολόγιο.
Οι υποχρεώσεις των χρηστών και των επισκεπτών του Πράσινου Σηµείου.
Η διαδικασία και τα όργανα επιβολής κυρώσεων κατά των παραβατών χρηστών, το είδος και το µέγεθος της
κύρωσης, η διαδικασία επανεξέτασης της κύρωσης.
Η ασφάλεια και φύλαξη της εγκατάστασης.
Τα επιβαλλόµενα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Οι ρόλοι του προσωπικού του Πράσινου Σηµείου θα πρέπει να καθορίζονται από το φορέα λειτουργίας του και να
γνωστοποιούνται στο προσωπικό του. Τοµείς δράσης στους οποίους το προσωπικό του Πράσινου Σηµείου
συνεισφέρει ή έχει βασική ευθύνη περιλαµβάνουν τουλάχιστον:
την ευθύνη του διαχωρισµού των ανακυκλώσιµων υλικών,
την καταγραφή των ποσοτήτων των ανακυκλώσιµων υλικών ανά κατηγορία και ανά προέλευση,
την αποτροπή εισόδου στο ΠΣ µη επιτρεπτών αποβλήτων,
τη διαχείριση του αποθηκευτικού και λοιπού εξοπλισµού του ΠΣ,
τη διατήρηση του ΠΣ καθαρού και τακτοποιηµένου,
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την ανταπόκριση σε ερωτήσεις των επισκεπτών - χρηστών και
τον εντοπισµό και την αναφορά στην ∆ιοίκηση προβληµάτων ή τοµέων που επιδέχονται βελτίωσης.

Ο κανονισµός λειτουργίας θα πρέπει να διατηρείται στο αρχείο του Πράσινου Σηµείου και να αναθεωρείται τακτικά ανάλογα µε τις
απαιτήσεις της λειτουργίας. Οι κανονισµοί που θα προταθούν, θα πρέπει να κινούνται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις.
Υποχρεώσεις των επισκεπτών και χρηστών του Πράσινου Σηµείου
Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των χρηστών Πράσινου Σηµείου θα αφορούν στα εξής:







Προσέλευση στο χώρο στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας
Προσκόµιση ανακυκλώσιµων υλικών
Απόφανση προς τα αρµόδια όργανα της µονάδας
Συµµόρφωση µε υποδείξεις των επί τόπου οργάνων
Συµµόρφωση µε όλες τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της µονάδας

Ειδικές διατάξεις
Οι ειδικές διατάξεις είναι συνήθως απαγορευτικού ή αποτρεπτικού χαρακτήρα και αφορούν κυρίως:






στην απαγόρευση παρουσίας αναρµοδίων προσώπων στη µονάδα ή διέλευσή τους από αυτήν,
στην απαγόρευση εξαγωγής – αποµάκρυνσης υλικών χωρίς την σχετική αδειοδότηση πλην του υπόχρεου για την
µεταφορά στο κέντρο ανακύκλωσης,
στην καθιέρωση ειδικής διαδικασίας και τυπικού για την καταστροφή υλικών µε εµπορική αξία που προσκοµίζονται
στο Πράσινο Σηµείο,
στη θέσπιση διοικητικών και αστικών κυρώσεων κατά των παραβατών των ειδικών διατάξεων και των άλλων όρων
του κανονισµού λειτουργίας,

Μέτρα ασφάλειας και φύλαξης χώρου
Τα µέτρα ασφάλειας και φύλαξης του Πράσινου Σηµείου αφορούν κυρίως στην προστασία του έναντι κλοπής, βανδαλισµού, πυρκαγιάς.
Την ευθύνη γι’ αυτά έχει αποκλειστικά ο Φορέας Λειτουργίας του Πράσινου Σηµείου.
Ατοµική ασφάλεια και προστασία
Η ατοµική ασφάλεια και προστασία των εργαζοµένων και των χρηστών του Πράσινου Σηµείου επιδιώκεται µε κανονισµούς και µέτρα
που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:




Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαµορφώνουν συγκεκριµένους τρόπους συµπεριφοράς, όσον παρευρίσκονται
στο Πράσινο Σηµείο, µε στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια.
Στο συγκεκριµένο εξοπλισµό που χρησιµοποιείται προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι ατυχήµατος.

Μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων στα πλαίσια της συγκεκριµένης υπηρεσίας, περιλαµβάνεται και η ειδικότερη εξειδίκευση των τρόπων
και κανόνων για την επιχειρησιακή ενσωµάτωση της λειτουργίας του Πράσινου σηµείου στο οργανωτικό µοντέλο/δοµή του ∆ήµου
Αµπελοκήπων – Μενεµένης.
2.1.4. Υποβοήθηση Σύνταξης Έκθεσης Γραπτής Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)
Στόχος µιας ΓΕΕΚ Γραπτής Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) είναι ο εντοπισµός και η αναγνώριση των πάσης φύσεως,
µορφής, τύπου και αιτιολογίας κινδύνων κατά την εργασία, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την λήψη όλων εκείνων των αναγκαίων
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µέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν αυτούς. Η εκπόνηση της ΓΕΕΚ, αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη (∆ήµος Αµπελοκήπων
Μενεµένης) σύµφωνα µε το Π.∆ 17/96 ΦΕΚ 11 Α / 18-01-96 όπως ισχύει και έχει κωδικοποιηθεί και αφορά την λήψη µέτρων που είναι
απαραίτητα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων.
Αντικείµενο της ΓΕΕΚ θα είναι η καταγραφή και η ταξινόµηση του επαγγελµατικού κινδύνου κατά τις εργασίες διαµόρφωσης της
εγκατάστασης και λειτουργίας του Πράσινου Σηµείου του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης που θα αναπτυχθεί σε δηµοτικό οικόπεδο
έκτασης 4.160,65 m2 στην εκτός σχεδίου περιοχή (Μικράς Ασίας 12) στη ∆Ε Μενεµένης, οι επιπτώσεις στην ασφάλεια και υγεία των
εργαζοµένων που εµπλέκονται στις εν λόγω εργασίες και οι µέθοδοι και οι διαδικασίες πρόληψης που πρέπει να εφαρµοστούν.
Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, θα υποβοηθήσει την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη σύνταξη της ΓΕΕΚ, παρέχοντας την
αντίστοιχη θεµατική του τεχνογνωσία, ως προς τα κάτωθι αντικείµενα:





Εντοπισµός και περιγραφή «πηγών» κινδύνων για το προσωπικό του Πράσινου Σηµείου που θα καλύπτει τους
λογικά προβλέψιµους εργασιακούς κινδύνους
Προσδιορισµός των εργαζοµένων/απασχολούµενων στο πράσινο σηµείο
Προσδιορισµός µέτρων περιορισµού άρσης επικινδυνότητας

2.2 Ειδικές – Εστιασµένες Υπηρεσίες (Υπο-Έργα 2 και 3)
2.2.1 Επικαιροποίηση – Οριστικοποίηση – Τεκµηρίωση Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισµού Πράσινου Σηµείου
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης ενέργειας, ο Ανάδοχος, αξιολογώντας το ενταγµένο φυσικό αντικείµενο των προς προµήθεια ειδών ειδικού
εξοπλισµού για το πράσινο σηµείο θα προχωρήσει σε ενδελεχή έρευνα αγοράς προκειµένου να διερευνηθεί αφενός η ανάγκη για
επικαιροποίηση των προδιαγραφών του εξοπλισµού και αφετέρου να τεκµηριωθούν αναλυτικά ανά είδος. Σε κάθε περίπτωση η
ενδεχόµενη επικαιροποίηση θα πρέπει να µην αφορά σε αλλαγή του φυσικού αντικειµένου της πράξης, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να
εξασφαλίζεται και η αρχική συµβατότητα και λειτουργικότητα του εξοπλισµού µε τους στόχους, τις ανάγκες και τις προβλέψεις της
ενταγµένης πράξης. Στη περίπτωση που κριθεί απολύτως αναγκαία η τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου των προµηθειών
εξοπλισµού (µε τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής), ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην αντίστοιχη σύνταξη τεκµηριωµένου
αιτήµατος τροποποίησης της πράξης και θα διαχειριστεί συνολικά διαδικασία υποβολής και έγκρισής του µε την ∆ιαχειριστική Αρχή (ΕΥ∆
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
Με την οριστικοποίηση των προδιαγραφών, ο Ανάδοχος θα συντάξει τους αντίστοιχους τελικούς πίνακες προϋπολογισµού του
εξοπλισµού και την αναλυτική τεχνική περιγραφή.
2.2.2 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης Εξοπλισµού Πράσινου Σηµείου
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης ενέργειας, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης του εξοπλισµού
λειτουργίας του πράσινου σηµείου σύµφωνα µε τις αντίστοιχες νοµοθετικές και κανονιστικές προβλέψεις που διέπουν τις διαγωνιστικές
διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών (Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Κατ’ ελάχιστο, στα πλαίσια της συγκεκριµένης υπηρεσίας θα υποβληθούν τα κάτωθι στοιχεία:









Σχέδιο Τεύχους Αναλυτικής ∆ιακήρυξης
Σχέδιο Περίληψης ∆ιακήρυξης
Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
Τεύχος Προϋπολογισµού
Πρότυπο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς

2.2.3 Υποστήριξη ∆ιαδικασίας Προ-∆ηµοπρασιακού Ελέγχου
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Στα πλαίσια της συγκεκριµένης υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διαδικασία του προδηµοπρασιακού ελέγχου των τευχών δηµοπράτησης των προµηθειών σε εξοπλισµό για τη λειτουργία του Πράσινου Σηµείου. Ο προδηµοπρασιακός έλεγχο διενεργείται από την αντίστοιχη µονάδα/υπηρεσία της ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του θα προχωρήσει στα κάτωθι σε όλη τη διάρκεια της φάσης διενέργειας του ελέγχου:





Επικοινωνία µε τα αρµόδια στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής και εκπροσώπηση της Αναθέτουσας Αρχής σε όλες τις
γραπτές και προφορικές επικοινωνίες
Μέριµνα για την υποβολή του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται για τη διενέργεια του ελέγχου και τις
σύνταξης των απαραίτητων έγγραφων διαβιβάσεων
Αντιµετώπιση όλων των τυχόν παρατηρήσεων και υλοποίησης αντίστοιχων διορθώσεων που απαιτηθούν
συµπεριλαµβανοµένης της υλοποίησης της διαδικασίας επανα-υποβολής.

2.2.4 Εξειδίκευση/Οριστικοποίηση του Φυσικού Αντικειµένου του Υπο-Έργου 3
Ο βασικός στόχος του προγράµµατος ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας είναι η ενηµέρωση των κατοίκων για την λειτουργία και η
ευαισθητοποίησή τους για την ενεργή συµµετοχή τους. Επίσης, η σταδιακή αύξηση του ποσοστού συµµετοχής αποτελούν ένα εξίσου
σηµαντικό στόχο που θα πρέπει να επιτευχθεί.
Η δυσκολία της εν λόγω εκστρατείας έγκειται στο γεγονός ότι απαιτεί λεπτοµερή ενηµέρωση του κοινού. Οι ειδικότεροι στόχοι της
εκστρατείας, πάνω στους οποίους θα πρέπει να αναπτυχθούν οι δράσεις επικοινωνίας, είναι οι εξής:







Η αναλυτική ενηµέρωση των κατοίκων για την έννοια ενός πράσινου σηµείου,
Η προετοιµασία των κατοίκων για τη συµµετοχή τους
Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για τα οφέλη της λειτουργίας του πράσινου σηµείου
Η επίτευξη δηµοσιότητας του πράσινου σηµείου
Η πληροφόρηση και εκπαίδευση των εµπλεκόµενων φορέων του ∆ήµου

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει, σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή, στην εξειδίκευση του
φυσικού αντικειµένου του Υπο-Έργου 3 της πράξης που αφορά στην υλοποίηση των δράσεων δηµοσιότητας, ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης.
Συγκεκριµένα, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του θα αναλάβει:







Την εξειδίκευση του πλαισίου της προς ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής
Τη σύνταξη των αναλυτικών προδιαγραφών του φυσικού αντικειµένου του Υποέργου 3 συµπεριλαµβανοµένης της
αναλυτικής επί µέρους τεκµηρίωσης του προϋπολογισµού των δράσεων
Τη σύνταξη τεύχους συγγραφής υποχρεώσεων υλοποίησης των δράσεων του Υπο-έργου 3
Τη σύνταξη των αντίστοιχων σχεδίων τευχών δηµοπράτησης/προσκλήσεων για την ανάθεση της υλοποίησης του
φυσικού αντικειµένου σε εξωτερικό ανάδοχο.
Την υποβολή προς έγκριση στη ∆ιαχειριστική Αρχή στα πλαίσια προ-δηµοπρασιακού ελέγχου.
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3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
3.1 Κωδικοποίηση Συµβατικών Παραδοτέων
Ο Ανάδοχος, προς τεκµηρίωση υλοποίησης των συµβατικών του υποχρεώσεων, θα υποβάλει τα κάτωθι κωδικοποιηµένα παραδοτέα ανά
θεµατική υπηρεσία:

Επιµέρους Υπηρεσίες
Σύνταξη
Αναλυτικού
Υλοποίησης Φυσικού
Αντικειµένου

Σύνταξη
και
∆ηµοπρατήσεων

Κωδικοποιηµένα Παραδοτέα

Π.1 Τεχνική Περιγραφή Φάσεων Υλοποίησης
Χρονοδιαγράµµατος και Χρονοπρογραµµατισµού
και Οικονοµικού
Π.2 Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα µορφής
GANTT

Τεκµηρίωση

Πλάνου

Σύνταξη
Κανονισµού
Λειτουργίας
∆ιαχείρισης Πράσινου Σηµείου

Π.3 Πλάνο ∆ηµοπρατήσεων

και Π.4 Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης
Πράσινου Σηµείου

Υποβοήθηση Σύνταξης Έκθεσης Γραπτής Π.5 Τεύχος Αναγνώρισης και Αξιολόγησης
Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)
Κινδύνων
Π.6 Τεύχος Τεκµηρίωσης Οριστικών Τεχνικών
Επικαιροποίηση
–
Οριστικοποίηση
– Προδιαγραφών Εξοπλισµού
Τεκµηρίωση
Τεχνικών
Προδιαγραφών
Π.7 Τεύχος Απολογιστικών Υπηρεσιών
Εξοπλισµού Πράσινου Σηµείου
Αναδόχου για την Οριστικοποίηση των
Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισµού
Π.8 Σχέδιο Τεύχους Αναλυτικής ∆ιακήρυξης

Π.9 Σχέδιο Περίληψης ∆ιακήρυξης

Π.10 Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής
Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης Εξοπλισµού
Π.11 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
Πράσινου Σηµείου
Π.12 Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων

Π.13 Τεύχος Προϋπολογισµού
Π.14
Πρότυπο
Προσφοράς

Έντυπο

Οικονοµικής

Π.15 Τεύχος Απολογιστικών Υπηρεσιών
Υποστήριξη ∆ιαδικασίας Προ-∆ηµοπρασιακού
Αναδόχου κατά τη ∆ιαδικασία ΠροΕλέγχου
∆ηµοπρασιακού Ελέγχου του Εξοπλισµού
Εξειδίκευση/Οριστικοποίηση του Φυσικού Π.16 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ∆ράσεων

Μορφή / Τύπος
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
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Επιµέρους Υπηρεσίες
Αντικειµένου του Υπο-Έργου 3

Κωδικοποιηµένα Παραδοτέα
∆ηµοσιότητας και Επικοινωνίας

Μορφή / Τύπος
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Σε έντυπη και σε
Π.17 Τεύχος Σχεδίων Τευχών ∆ηµοπράτησης
ψηφιακή µορφή (3
αντίγραφα)
Π.18 Τεύχος Απολογιστικών Υπηρεσιών Σε έντυπη και σε
Αναδόχου κατά τη ∆ιαδικασία Προ- ψηφιακή µορφή (3
∆ηµοπρασιακού Ελέγχου του Εξοπλισµού
αντίγραφα)

3.2 Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Συµβατικών Υπηρεσιών

Επιµέρους Υπηρεσίες

Κωδικοποιηµένα Παραδοτέα
Χρονοδιάγραµµα
Π.1
Τεχνική
Περιγραφή
Φάσεων
Σύνταξη Αναλυτικού Χρονοδιαγράµµατος
Εντός ενός (1) µήνα από
Υλοποίησης και Χρονοπρογραµµατισµού
Υλοποίησης Φυσικού και Οικονοµικού
την
υπογραφή
της
Π.2 Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα µορφής
Αντικειµένου
σύµβασης
GANTT
Εντός ενός (1) µήνα από
Σύνταξη
και
Τεκµηρίωση
Πλάνου
Π.3 Πλάνο ∆ηµοπρατήσεων
την
υπογραφή
της
∆ηµοπρατήσεων
σύµβασης
Εντός τεσσάρων (3) µηνών
Σύνταξη Κανονισµού Λειτουργίας και Π.4
Κανονισµός
Λειτουργίας
και
από την υπογραφή της
∆ιαχείρισης Πράσινου Σηµείου
∆ιαχείρισης Πράσινου Σηµείου
σύµβασης
Εντός τριών (3) µηνών από
Υποβοήθηση Σύνταξης Έκθεσης Γραπτής Π.5 Τεύχος Αναγνώρισης και Αξιολόγησης
την
υπογραφή
της
Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) Κινδύνων
σύµβασης
Εντός δύο (2) µηνών από
Π.6 Τεύχος Τεκµηρίωσης Οριστικών
την
υπογραφή
της
Επικαιροποίηση – Οριστικοποίηση – Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισµού
σύµβασης
Τεκµηρίωση
Τεχνικών
Προδιαγραφών
Π.7 Τεύχος Απολογιστικών Υπηρεσιών Εντός δύο (2) µηνών από
Εξοπλισµού Πράσινου Σηµείου
Αναδόχου για την Οριστικοποίηση των την
υπογραφή
της
Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισµού
σύµβασης
Π.8 Σχέδιο Τεύχους Αναλυτικής ∆ιακήρυξης
Π.9 Σχέδιο Περίληψης ∆ιακήρυξης
Π.10 Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής
Εντός πέντε (5) µηνών από
Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης Εξοπλισµού Π.11 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
την
υπογραφή
της
Πράσινου Σηµείου
Π.12 Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
σύµβασης
Π.13 Τεύχος Προϋπολογισµού
Π.14 Πρότυπο Έντυπο Οικονοµικής
Προσφοράς
Π.15 Τεύχος Απολογιστικών Υπηρεσιών Εντός δύο (2) µηνών από
Υποστήριξη
∆ιαδικασίας
ΠροΑναδόχου κατά τη ∆ιαδικασία Προ- την ολοκλήρωση των Π.8
∆ηµοπρασιακού Ελέγχου
∆ηµοπρασιακού Ελέγχου του Εξοπλισµού
έως 14
Εντός δύο (2) µηνών από
Π.16 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
την
υπογραφή
της
∆ράσεων ∆ηµοσιότητας και Επικοινωνίας
σύµβασης
Εντός δύο (2) µηνών από
Εξειδίκευση/Οριστικοποίηση του Φυσικού Π.17
Τεύχος
Σχεδίων
Τευχών
την
υπογραφή
της
Αντικειµένου του Υπο-Έργου 3
∆ηµοπράτησης
σύµβασης
Π.18 Τεύχος Απολογιστικών Υπηρεσιών Εντός δύο (2) µηνών από
Αναδόχου κατά τη ∆ιαδικασία Προ- την
υπογραφή
της
∆ηµοπρασιακού Ελέγχου του Εξοπλισµού
σύµβασης
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4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς
απαιτείται (επί ποινή αποκλεισµού):
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας το µέγιστο (από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης ήτοι 2017, 2018,
2019), να έχουν εκτελέσει επιτυχώς (ολοκληρωµένα έργα):
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς
απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια τις τελευταίας τριετίας (2017-2018-2019), να έχουν εκτελέσει επιτυχώς συµβάσεις αντίστοιχες µε το αντικείµενο της
παρούσης και συγκεκριµένα σωρευτικά:

ii.

III.

Τουλάχιστον δύο (2) ή/και περισσότερες δηµόσιες συµβάσεις που να αφορούν τη παροχή υπηρεσιών µε αποδέκτες
φορείς Ο.Τ.Α. α’ βαθµού (Αναθέτουσες Αρχές), εκ των οποίων:
 Τουλάχιστον µια (1) δηµόσια σύµβαση µε κύριο αντικείµενο τη παροχή υπηρεσιών σε θέµατα σχεδιασµού
ή/και ωρίµανσης ή/και υλοποίησης δράσεων διαχείρισης δηµοτικών αστικών στερεών αποβλήτων στα πλαίσια
συγχρηµατοδοτούµενης πράξης .
 Τουλάχιστον µια (1) δηµόσια σύµβαση µε κύριο αντικείµενο τη παροχή υπηρεσιών µεταφοράς τεχνογνωσίας
ή/και διοικητικής υποστήριξης στα πλαίσια υλοποίησης ή/και ωρίµανσης συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.
Τουλάχιστον µία (1) σύµβαση µελέτης ή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου µε αντικείµενο τη σύνταξη τευχών
δηµοπράτησης (έργο, προµήθεια, υπηρεσία επίβλεψης, κλπ) για εγκατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων
(Πράσινο Σηµείο ή ΣΜΑ ή ΧΥΤΑ ή ΜΕΑ)

β) να διαθέτουν Οµάδα Έργου κατάλληλα στελεχωµένη για τις ανάγκες υλοποίησης της σύµβασης η οποία θα πρέπει να αποτελείται
τουλάχιστον από τα κάτωθι µέλη αντίστοιχης εµπειρίας και προσόντων που κατ’ ελάχιστον θεωρούνται ως κρίσιµης σηµασίας για την
απόδοση της σύµβασης:

 ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος που θα διατελέσει ως Υπεύθυνος Έργου κατά την εκτέλεση της σύµβασης και θα
πρέπει να διαθέτει πτυχίο συναφούς ειδικότητας στο τοµέα του περιβάλλοντος (κατηγορίας Π.Ε.), κάτοχο
µεταπτυχιακό τίτλου σπουδών και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη εµπειρίας σε Υπηρεσίες Επιστηµονικού Τεχνικού Συµβούλου για θέµατα διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και υποστήριξης στην
συµµόρφωση µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία.
 Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος που θα πρέπει να διαθέτει ∆ίπλωµα Μηχανικού Περιβάλλοντος (µέλος ΤΕΕ,
κατηγορία Π.Ε.), 4-ετή (µη αλληλεπικαλυπτόµενα χρονικά διαστήµατα) επαγγελµατική εµπειρία σε φορείς ΟΤΑ α’
βαθµού σε θέµατα παροχής επιστηµονικών ή/και συµβουλευτικών υπηρεσιών στο τοµέα του περιβάλλοντος και
ειδική θεµατική εµπειρία από ολοκληρωµένα έργα (ατοµικά ή/και ως µέλος οµάδας έργου): α) στην εκπόνηση µιας
τουλάχιστον (1) µελέτης ή στη παροχή υπηρεσιών (ως κύριος µελετητής ή σύµβουλος), µε αποδέκτη φορέα ΟΤΑ α’
βαθµού (αναθέτουσα αρχή της δηµόσιας σύµβασης), στο τοµέα διαχείρισης δηµοτικών αποβλήτων ή/και
σχεδιασµού ή/και τεχνικοοικονοµικών αναλύσεων υποδοµών δηµοτικών αποβλήτων και β) στο σχεδιασµό ή/και
ωρίµανση ή/και τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών ή/και
στην τεχνική/συµβουλευτική/επιστηµονική υποστήριξη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου των
προµηθειών, από ΟΤΑ α’ ή/και β’ βαθµού, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έργο στο τοµέα διαχείρισης
αποβλήτων.
 Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Οικονοµικής κατεύθυνσης σπουδών (κατηγορίας
Π.Ε.) και ειδική θεµατική επαγγελµατική εµπειρία στον οικονοµικό σχεδιασµό ή/και τεκµηρίωση ή/και ανάλυση
προµηθειών εξοπλισµού σε φορείς ΟΤΑ α ή/και β βαθµού (τουλάχιστον 1 έργο).
 Τρία (3) τουλάχιστον στελέχη ανώτατης εκπαίδευσης (Π.Ε. ή/και Τ.Ε.), µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και
ειδικότητας συναφούς µε το περιβάλλον τουλάχιστον σε έναν εκ των τίτλων σπουδών, τα οποία να διαθέτουν
τουλάχιστον δύο (2) έτη σωρευτικής εµπειρίας στην εκπόνηση µελετών και στην παροχή συµβουλευτικών και
τεχνικών υπηρεσιών σε θέµατα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και διαχείρισης
αποβλήτων.
Το σύνολο των ως άνω µελών της Οµάδας Έργου, κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, θα πρέπει -επί ποινή αποκλεισµού-, να
συνδέεται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή να είναι εταίροι ή µέλη διοίκησης του υποψήφιου αναδόχου ή σε περίπτωση ένωσης /
κοινοπραξίας θα πρέπει να συνδέεται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή να είναι εταίροι ή µέλη διοίκησης των νοµικών προσώπων που
µετέχουν στην ένωση / κοινοπραξία.
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα ISO 9001:2015
(διαχείριση ποιότητας) και ISO 14001:2015 (περιβαλλοντική διαχείριση) ή ισοδύναµο αναγνωρισµένο πρότυπο, σε τουλάχιστον ένα ή και
περισσότερα εκ των επόµενων αντικειµένων:
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 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης φορέων δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα στα πλαίσια συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων ή
 Παροχή υπηρεσιών συµβούλου ή/και εκπόνησης µελετών σε θέµατα περιβάλλοντος ή/και διαχείρισης αποβλήτων
Σηµειώνεται ότι για την κάλυψη της απαίτησης αρκεί η συµµόρφωση µε ένα εκ των παραπάνω αναφερόµενων πεδίων. Σε περίπτωση
ένωσης/κοινοπραξίας οικονοµικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, η ελάχιστη απαίτηση, αρκεί να πληρείται αθροιστικά από τα
µέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
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5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, σύµφωνα µε
τα κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης και σύµφωνα µε την Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του προσφέροντος οικονοµικού φορέα:
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α.
Α1.

Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου
Κωδικοποίηση των ιδιαιτεροτήτων και ειδικών απαιτήσεων του έργου
Συνοπτική µεθοδολογία και παρουσίαση των αναγκαίων βηµάτων και επιµέρους εργασιών για την
αποτελεσµατική υλοποίηση των αναγκών του έργου και προτάσεων προσέγγισης για όλες τις δράσεις,
συµπεριλαµβανοµένων δηµιουργικών προτάσεων

Α2.
Α3.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi)
70%
20%
40%

Παρουσίαση χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου µε αντιστοίχιση εργασιών και παραδοτέων

10%

∆οµή και Οργάνωση Οµάδας Έργου
Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης του Έργου - Προτεινόµενη ∆οµή, Ρόλοι, Ειδικότητες, Στελέχωση,
Β1. καταλληλότητα της προτεινόµενης Οµάδας Έργου και βαθµός αντιµετώπισης των ειδικών συνθηκών και
απαιτήσεων του έργου από τον Υπεύθυνο Έργου και τα Μέλη της
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

30%

Β.

30%
100%

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία
του, η δε συνολική βαθµολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο :
BTi =σ1*Κ1+σ2*Κ2+…+σν*Κν
όπου :





ΒΤi= ο συνολικός βαθµός της τεχνικής προσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενου,
Κi = ο βαθµός του κάθε κριτηρίου (από 100 έως 120) και
σi = ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα

Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής αξιολογούνται
µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης.
Για την συγκριτική βαθµολογία των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν σε προγενέστερο στάδιο το
συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς ορίζεται ως ακολούθως:
ΒΚi= Ποσό Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ
Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η
οποία θα προκύψει από τη βαθµολόγηση των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων Οικονοµικών
Προσφορών.
Για την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική κατάταξη των υποψηφίων θα χρησιµοποιηθεί ο ακόλουθος µαθηµατικός
τύπος:
Bi = 0,90 x (BTi/MAXBT) + 0,10 x (MINBK/BKi)
Όπου:







Βi = Η συνολική βαθµολογία του διαγωνιζόµενου i
BTi = Ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζόµενου i
ΜΑΧΒΤ = H µεγαλύτερη τεχνική βαθµολογία µεταξύ των διαγωνιζοµένων
ΜΙΝΒΚ = Η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά µεταξύ των διαγωνιζοµένων
ΒΚi = Το πόσο της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου i

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης κατά τα προηγούµενα οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα
σειρά του τελικού βαθµού Bi. Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο µε ακρίβεια µέχρι δύο (2) δεκαδικών
ψηφίων.
Επικρατέστερος υποψήφιος είναι ο προσφέρων µε το µεγαλύτερο Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Bi).
Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών, δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων
προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά µε την µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναµες προσφορές
έχουν την ίδια τιµή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες
ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αµπελόκηποι 16/10/2020

Αµπελόκηποι 16/10/2020

Αµπελόκηποι 16/10/2020

ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΩΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

∆Ρ. Π.Ε. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/Α΄

∆Ρ. Π.Ε. ΗΛΕ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/Α΄

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ –
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είδος ∆ηµόσιας Σύµβασης: Γενικές Υπηρεσίες
Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής
Υποστήριξης του ∆ήµου Αµπελοκήπων -Μενεµένης για την
Υλοποίηση της Ενταγµένης Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης µε
τίτλο: «∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης (MIS:5037423)»
Προϋπολογισµός: 74.400,00 (συµπ. ΦΠΑ)
Κ.Α.: 30.6117.07
Αρ. Μελέτης: 68/2020

Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη για τη λήψη των υπηρεσιών διαµορφώθηκε λαµβάνοντας υπόψη ότι:





πρέπει να αποφευχθούν κατά το δυνατό περισσότερο οι αυθαιρεσίες στον ορισµό προϋπολογιζόµενης δαπάνης
(πάγια πολιτική για κάθε σύµβαση που προτίθεται να αναθέσει ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης),
µέσω της εν θέµατι σύµβασης υπηρεσιών, πρέπει να αποκοµισθεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερο όφελος για το ∆ήµο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης κατά τρόπο σαφή και ρεαλιστικό (value for money),
εγγενώς, η φύση, το περιεχόµενο και τα χαρακτηριστικά του κλάδου παροχής υπηρεσιών, καθιστούν την
κοστολόγησή και συγκεκριµενοποίηση αυτών (από τη πλευρά ενός Αναθέτοντος Φορέα, εν προκειµένω του ∆ήµου
Αµπελοκήπων – Μενεµένης) µια διαδικασία που θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερη προσοχή

Έτσι, διαµορφώθηκαν οι εξής παραδοχές:





Το πλαίσιο των προς ζήτηση υπηρεσιών, θεωρείται πολύ καλά δοµηµένο και κατανοητό τόσο από της Αναθέτουσα
Αρχή όσο και από τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς που θα συµµετάσχουν στη διαδικασία . Ο Οριστικός
Ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλα στελέχη µε σχετική εµπειρία, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της συνεκτικότητας
της επικοινωνίας.
Το «µέγεθος» των υπηρεσιών δύναται να προσδιοριστεί ποσοτικά (µετρήσιµο), µόνο όταν το θεµατικό τους
αντικείµενο οριοθετείται από τη χρήση ποσοτικών στοιχείων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και µη έχοντας άλλη
επιλογή, θα εφαρµόζεται η προσέγγιση κοστολόγησης “Total Fixed Cost (Σταθερό Συνολικό Κόστος)” αναλόγως των
ανθρωποµηνών απασχόλησης.

Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αµοιβής για την υπηρεσία µε τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης του
∆ήµου Αµπελοκήπων -Μενεµένης για την Υλοποίηση της Ενταγµένης Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης µε τίτλο: «∆ηµιουργία Πράσινου
Σηµείου στον ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης (MIS:5037423)» γίνεται µε βάση το κόστος ανά ανθρωποµήνα απασχόλησης ως εξής:
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Μονάδα µέτρησης
Αξία
Σύνολο
Πλήθος
(Μ.Μ.)
(€)/Μ.Μ
(€)
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης του ∆ήµου Αµπελοκήπων -Μενεµένης για την
Υλοποίηση της Ενταγµένης Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης µε τίτλο: «∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης (MIS:5037423)»
Σύνταξη Αναλυτικού Χρονοδιαγράµµατος Υλοποίησης
2
4.000,00
Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου
2
4.000,00
Σύνταξη και Τεκµηρίωση Πλάνου ∆ηµοπρατήσεων
Σύνταξη Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης
4
8.000,00
Πράσινου Σηµείου
Υποβοήθηση Σύνταξης Έκθεσης Γραπτής Εκτίµησης
4
8.000,00
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)
Ανθρωποµήνας
2.000,00
Απασχόλησης
Επικαιροποίηση – Οριστικοποίηση – Τεκµηρίωση
7
14.000,00
Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισµού Πράσινου Σηµείου
Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης Εξοπλισµού Πράσινου
6
12.000,00
Σηµείου
3
6.000,00
Υποστήριξη ∆ιαδικασίας Προ-∆ηµοπρασιακού Ελέγχου
Εξειδίκευση/Οριστικοποίηση του Φυσικού Αντικειµένου
2
4.000,00
του Υπο-Έργου 3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 60.000,00
Φ.Π.Α. 24% 14.400,00
ΟΛΙΚΟ 74.400,00
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σηµειώσεις-Παρατηρήσεις:





Στη παρούσα µελέτη, η έννοια του ανθρωποµήνα (man-month) προσεγγίζεται υπό το πρίσµα του ελάχιστου αναγκαίου
µέτρου αθροιστικής «χρονικής συµβολής / προσπάθειας» που απαιτείται από τα αντίστοιχα στελέχη/µέλη της
Οµάδας Έργου του Αναδόχου για να υλοποιηθεί η κάθε Οµάδα Υπηρεσίας και ∆ΕΝ ισούται µε την ηµερολογιακή
συµβατική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού συµβατικού αντικειµένου (π.χ. σε χρονική διάρκεια 1 µήνα µπορεί να
απαιτηθεί συνεχόµενα η απασχόληση 2 µελών. Άρα 2 µέλη x 1µήνα/µέλος = 2 ανθρωποµήνες).
Στις δαπάνες συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα και επιβαρύνσεις του Οριστικού Αναδόχου (φόροι, τέλη, κρατήσεις,
λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης, µεικτό κόστος µετακινήσεων από και προς την έδρα του, εργοδοτικές εισφορές,
ασφάλειες, αµοιβές, κόστος αναλωσίµων, κόστος φθοράς εξοπλισµού που τυχόν χρησιµοποιηθεί κ.λ.π.), για την
προσήκουσα υλοποίηση της Σύµβασης.

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε την εκτέλεση του συνόλου των συµβατικών υπηρεσιών/υποχρεώσεων και τη σχετική παραλαβήέγκριση των συµβατικών παραδοτέων, σύµφωνα µε το κάτωθι πλάνο χρηµατο-ροών:
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αµπελόκηποι 16/10/2020

ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Αµπελόκηποι 16/10/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Αµπελόκηποι 16/10/2020

ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΩΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

∆Ρ. Π.Ε. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/Α΄

∆Ρ. Π.Ε. ΗΛΕ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/Α΄

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είδος ∆ηµόσιας Σύµβασης: Γενικές Υπηρεσίες
Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής
Υποστήριξης του ∆ήµου Αµπελοκήπων -Μενεµένης για την
Υλοποίηση της Ενταγµένης Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης µε
τίτλο: «∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης (MIS:5037423)»
Προϋπολογισµός: 74.400,00 (συµπ. ΦΠΑ)
Κ.Α.: 30.6117.07
Αρ. Μελέτης: 68/2020

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της παρεχόµενης υπηρεσίας
Αντικείµενο είναι Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης του ∆ήµου Αµπελοκήπων -Μενεµένης για την Υλοποίηση
της Ενταγµένης Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης µε τίτλο: «∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης
(MIS:5037423)».
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
H διενέργεια και η εκτέλεση της παρεχόµενης υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις:
1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114 / 8.6.2006) «Κύρωση ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει, και ειδικότερα το
αρθ. 75 «Αρµοδιότητες» από το οποίο προκύπτει η αρµοδιότητα στον τοµέα ανάπτυξης για τον σχεδιασµό κατασκευή και διαχείριση
έργων υποδοµής,
2) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114 / 8.6.2006) «Κύρωση ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει, και ειδικότερα το
αρθ. 76 «Άσκηση αρµοδιοτήτων» για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου στα πλαίσια ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών µε την
αξιοποίηση πόρων που δυνητικά µπορούν να διατεθούν στην γεωγραφική περιφέρειά τους,
3) Τις διατάξεις του Ν.3852 ΦΕΚ Α’ 87 της 7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει,
4) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Ν.3852 ΦΕΚ Α’ 87 της 7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρ.65 παρ.1, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114 /
8.6.2006) «Κύρωση ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει, και ειδικότερα τα αρθ. 209 παρ.4 {όπως αυτή αναδιατυπώθηκε µε
τον Ν.3536/2007 ΦΕΚ Α’ 42 / 23.2.2007 αρθ. 22 παρ.3}, και παρ.9 όπως προστέθηκε µε τον N.3731/2008 ΦΕΚ Α’ 263/23.12.2008 αρθ.20
παραγρ.13 και τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016 αρθ.377 παρ.1 περίπτ.38,
5) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. Α’ 147/08.08.2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα των αρθ.118 παρ.1,2, αρθ.72 παρ.1α εδάφιο πέµπτο & παρ.1β εδάφιο τρίτο, αρθ.2
παρ.1 περιπτ.9β, καθώς και του N.4441_2016 ΦΕΚ Α' 227/07.12.16 αρθ.22 περιπτ.3,32,84,86,
6) Τις διατάξεις του B∆ 17-5 / 15-6-1959 ΦΕΚ Α’ 114 περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων όπως ισχύει
7) Την ΣυνθΕΚ και ειδικά τα αρθ. 3, και 49-50 σχετικά µε τις θεµελιώδεις αρχές της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική
αγορά,
8) Τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ∆ΕΚ σχετικά µε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά,
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9) Τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ∆ΕΚ σχετικά µε την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών των κρατών µελών
να συµµορφώνονται µε τους θεµελιώδεις κανόνες και τις αρχές της Συνθήκης ΕΚ όταν συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις ακόµη και κάτω
του ορίου εφαρµογής των κοινοτικών Οδηγιών, καθώς εµπίπτουν όλες οι δηµόσιες συµβάσεις στο πεδίο εφαρµογής της Συνθήκης (C59/2000, κ.α.),
10) Την πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ∆ΕΚ σχετικά µε το ότι οι προσφέροντες υποψήφιοι οι οποίοι έχουν
δικαίωµα να διενεργούν τη συγκεκριµένη παροχή δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται µε µοναδική αιτιολόγηση το γεγονός ότι δυνάµει της
νοµοθεσίας κράτους µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η ανάθεση της σύµβασης θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα
ή να έχουν συγκεκριµένη νοµική µορφή (βλ. C-305/2008, 264/2003, 220/2005, κ.α.),
11) Την πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ∆ΕΚ (βλ. C-382/2005, 220/2005, κ.α.) και την πάγια νοµολογία του
ΣτΕ (βλ. ΣτΕ 2387/2009, κ.α.) σχετικά µε το ότι ο ορισµός του είδους των δηµοσίων συµβάσεων ανάγεται το κοινοτικό και όχι το εθνικό
δίκαιο,
12) Των εκδοθέντων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπών (πλην των ήδη αναφεροµένων) κανονιστικών διατάξεων, καθώς και άλλων
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε
διάταξη (νόµου, Π∆, υπουργικής απόφασης, κλπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης υπηρεσιών, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων των Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονοµίας και
Οικονοµικών, και Εσωτερικών, και εφαρµόζονται για το είδος της εκτελούµενης εργασίας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων
Ανάπτυξης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, και Εσωτερικών, οι αντίστοιχες στους ειδικούς όρους της παρούσης
Άρθρο 3ο - Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι:

1.
2.
3.
4.
5.

Σύµβαση
∆ιακήρυξη
Μελέτη
Συγγραφή υποχρεώσεων
Προσφορά Αναδόχου

Άρθρο 4ο – Τόπος & Χρόνος
Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται,
ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής (της Υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση
εκτέλεσης της σύµβασης και των επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή
συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη η αναθέτουσα αρχή.
Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης, όπως
αυτός προσδιορίζεται στην Τεχνική Έκθεση και είναι επτά (7) µήνες. Η έναρξη της συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών
συµπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό, µε την εποµένη της υπογραφής του.
Στην Τεχνική Έκθεση παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των εργασιών.
Σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραµµα, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών.
Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης του έργου χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας.

Άρθρο 5ο – Υπογραφή και Παρακολούθηση της σύµβασης
Η δηµόσια σύµβαση γενικών υπηρεσιών καταρτίζεται από την αναθέτουσα αρχή και υπογράφεται από αυτήν και τον Ανάδοχο. Ο
Ανάδοχος προσέρχεται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δίνει δεσµευτικές για τον Ανάδοχο οδηγίες ως προς τον τρόπο τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του (π.χ.
καθορισµός του τόπου, τρόπου και χρόνου κ.λπ.) και δεν ασκεί εποπτεία και έλεγχο σε αυτόν. Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος και
ελεύθερος για την οργάνωση της παροχής των υπηρεσιών του και την επιλογή των υλικών και ανθρωπίνων µέσων για αυτή, οργανώνει
την παροχή των υπηρεσιών του µε δική του ευθύνη και δικά του µέσα, παρέχει µόνον τις συγκεκριµένες υπηρεσίες της σύµβασης,
διατηρεί την ελευθερία και την πρωτοβουλία να καθορίζει ο ίδιος τις συνθήκες για την παροχή των υπηρεσιών του, δεν λαµβάνει εντολές
και οδηγίες δεσµευτικές για τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών του, δεν υπόκειται στον έλεγχο ή σε νοµική και προσωπική εξάρτηση από
την αναθέτουσα αρχή, δεν τελεί υπό τις εντολές τον πειθαρχικό έλεγχο και την εποπτεία της αναθέτουσας αρχής, δεν τελεί υπό επίβλεψη
καθοδήγηση και έλεγχο της αναθέτουσας αρχής για τον τρόπο και τον ακριβή προσδιορισµό του χρόνου παροχής των υπηρεσιών του,
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παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά από την επαγγελµατική του έδρα και δεν εγκαθίσταται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής,
ασκώντας κανονικά την επαγγελµατική του δραστηριότητα στην έδρα του είτε ως φυσικό είτε ως νοµικό πρόσωπο καθώς οι υπηρεσίες της
σύµβασης δεν αποτελούν το µοναδικό κύριο επάγγελµα του αλλά σκοπεύουν στην παροχή και παράδοση συγκεκριµένης υπηρεσίας η
οποία δεν παρέχεται ούτε στο χώρο της αναθέτουσας αρχής ούτε κατά πλήρες ωράριο, και µε την ολοκλήρωση και παράδοση των
υπηρεσιών λύεται και η δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών που συνάπτεται χωρίς να απαιτείται καµία άλλη ενέργεια ή προϋπόθεση
ανεξάρτητα από την συµβατική προθεσµία της
Η διοίκηση της σύµβασης ασκείται από την υπεύθυνη υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύµβασης, η οποία είναι αρµόδια
να ορίσει, και να γνωστοποιήσει στον ανάδοχο, τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης. Για τη
διοίκηση και την επίβλεψη της σύµβασης ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 216 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 6ο – Αµοιβή- Τρόπος πληρωµής
Συµβατική αµοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονοµικής του προσφοράς. Η συµβατική αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνει όλες
τις δαπάνες (όπως έξοδα µετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κ.λπ.) και το επιχειρηµατικό του κέρδος, µέχρι την ολοκλήρωση και
παράδοση των εργασιών. ∆εν αναγνωρίζονται λόγοι προσαύξησης της αµοιβής, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στον νόµο.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά µε την ολοκλήρωση, παράδοση και παραλαβή από την υπηρεσία των παραδοτέων των
αντίστοιχων υπηρεσιών που προβλέπονται στη Τεχνική Έκθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν.4412/16.
∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές στα
ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης και συντάξεων, επαγγελµατικών, δηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΤΜΕ∆Ε,
ΕΦΚΑ, ΤΕΕ κ.λπ
Η αµοιβή θα καταβάλλεται τµηµατικά συναρτήσει των παραδοτέων του Αναδόχου και όπως φαίνεται στη συνέχεια.
Κωδικοποιηµένα Παραδοτέα
Π.1 Τεχνική Περιγραφή Φάσεων Υλοποίησης και Χρονοπρογραµµατισµού
Π.2 Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα µορφής GANTT
Π.3 Πλάνο ∆ηµοπρατήσεων
Π.4 Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης Πράσινου Σηµείου
Π.5 Τεύχος Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Κινδύνων
Π.6 Τεύχος Τεκµηρίωσης Οριστικών Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισµού
Π.7 Τεύχος Απολογιστικών Υπηρεσιών Αναδόχου για την Οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών
Εξοπλισµού
Π.8 Σχέδιο Τεύχους Αναλυτικής ∆ιακήρυξης
Π.9 Σχέδιο Περίληψης ∆ιακήρυξης
Π.10 Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής
Π.11 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
Π.12 Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
Π.13 Τεύχος Προϋπολογισµού
Π.14 Πρότυπο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
Π.15 Τεύχος Απολογιστικών Υπηρεσιών Αναδόχου κατά τη ∆ιαδικασία Προ-∆ηµοπρασιακού Ελέγχου του
Εξοπλισµού
Π.16 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ∆ράσεων ∆ηµοσιότητας και Επικοινωνίας
Π.17 Τεύχος Σχεδίων Τευχών ∆ηµοπράτησης
Π.18 Τεύχος Απολογιστικών Υπηρεσιών Αναδόχου κατά τη ∆ιαδικασία Προ-∆ηµοπρασιακού Ελέγχου
ΣΥΝΟΛΟ:

% Συµβατικής
Αξίας
3,00%
2,00%
10,00%
5,00%
15,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
100,00%

Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη την
διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.
Άρθρο 7ο –Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:

1.
2.
3.
4.
5.

άρτια εργασία σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης, της τεχνικής, και του επαγγέλµατος
αναπροσαρµογή των περιεχοµένων της εργασίας ανάλογα µε τις παρατηρήσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας
αναλυτικές προτάσεις µε τεκµηρίωση
παράδοση της υπηρεσίας εµπρόθεσµα και
να έχει παρουσία στα γραφεία της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης όποτε αυτή απαιτηθεί για συνεργασία και την υλοποίηση
της υπηρεσίας

Άρθρο 8ο – Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας αρχής
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Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης υποχρεούται να διευκολύνει την εργασία του αναδόχου παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση όπως
η συνεργασία µε την διοίκηση και η συνεργασία µε υπηρεσιακούς παράγοντες.
Άρθρο 9ο – Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και
αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ο όρος περί ανωτέρας βίας
εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα.
Άρθρο 10ο – Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.
Άρθρο 11ο – Ποινικές Ρήτρες
Αν ο ανάδοχος, µε υπαιτιότητά του δεν τηρεί τις συµβατικές προθεσµίες περαίωσης των εργασιών της σύµβασης ή εκτελεί τη σύµβαση
πληµµελώς, βαρύνεται µε ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε το άρθρο 218.
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται µέσω της πιστοποίησης
που εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αµέσως µετά
την απόρριψη της ένστασης από την αρµόδια υπηρεσία.
Άρθρο 12ο – Έκπτωση αναδόχου
Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι
σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, µπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 13ο – Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών – παραδοτέων γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 14ο – Τόπος
Οι υπηρεσίες του Αναδόχου παρέχονται στην έδρα του. Τόπος παροχής υπηρεσιών είναι η έδρα του Αναδόχου, αλλά εντός του ωραρίου
εργασίας του ∆ήµου όποτε κρίνεται αναγκαίο για συνεργασία και συµµετοχή σε διαβουλεύσεις µετά από έγκαιρη σχετική ενηµέρωση ο
ανάδοχος θα προσέρχεται στην έδρα του ∆ήµου.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αµπελόκηποι 16/10/2020

ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Αµπελόκηποι 16/10/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Αµπελόκηποι 16/10/2020

ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

∆Ρ. Π.Ε. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/Α΄

∆Ρ. Π.Ε. ΗΛΕ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/Α΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ : Πίνακες τεκμηρίωσης
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Πίνακας Έργων Προσφέροντα

Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(από-έως)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
/ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

[Σφραγίδα-Υπογραφή]
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.Μέλη Οµάδας Έργου

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ,
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΛΠ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ

[Σφραγίδα-Υπογραφή]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης για την Υλοποίηση της
Ενταγμένης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης
(MIS:5037423)»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00€ 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:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης του ∆ήµου Αµπελοκήπων -Μενεµένης για την Υλοποίηση της
Ενταγµένης Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης µε τίτλο: «∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης
(MIS:5037423)»
Προσφερόµενη
Σύνολο
Παραδοτέο/Περιγραφή
Μ.Μ.
Ποσότητα
Τιµή (€)/Μ.Μ.
(€)
Σύνταξη Αναλυτικού Χρονοδιαγράµµατος Υλοποίησης Φυσικού
2
και Οικονοµικού Αντικειµένου
Σύνταξη και Τεκµηρίωση Πλάνου ∆ηµοπρατήσεων
Σύνταξη Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης Πράσινου
Σηµείου
Υποβοήθηση Σύνταξης Έκθεσης Γραπτής Εκτίµησης
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)
Επικαιροποίηση – Οριστικοποίηση – Τεκµηρίωση Τεχνικών
Προδιαγραφών Εξοπλισµού Πράσινου Σηµείου
Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης Εξοπλισµού Πράσινου Σηµείου

2
4
Ανθρωποµήνας
Απασχόλησης

4
7
6

Υποστήριξη ∆ιαδικασίας Προ-∆ηµοπρασιακού Ελέγχου

3

Εξειδίκευση/Οριστικοποίηση του Φυσικού Αντικειµένου του ΥποΈργου 3

2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΦΠΑ 24%(€):
ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ(€):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
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Τόπος - Ημερομηνία
–

– 2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα – Υπογραφή)

64

20PROC007697245 2020-11-23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – 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
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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απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
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 V – Προκήρυξη ανάθεσης
Αμπελόκηποι, 23-11-20
Αριθμ.Πρωτ.: 21444
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 «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου
Αμπελοκήπων -Μενεμένης για την Υλοποίηση της Ενταγμένης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία
Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης (MIS:5037423)»», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής για το σύνολο του συμβατικού
αντικειμένου και ενδεικτικό προϋπολογισμό 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 74.400,00€
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 04-12-20 ημέρα
Παρασκευή 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: 79933000-3
Εναλλακτικές προσφορές –Αντιπροσφορές: ΟΧΙ
Χρονική διάρκεια Σύμβασης: από την υπογραφή της έως και επτά (7) μήνες.
Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι
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.
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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
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 VI – 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/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. 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)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ]) 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: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997742400
Δικτυακός 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: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης για την Υλοποίηση της Ενταγμένης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης
με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης (MIS:5037423)»
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:
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Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός 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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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:
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Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
Δεν 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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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”);
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Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
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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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
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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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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;
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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε 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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε 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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε 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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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:
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Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε 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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
Διευκρινίστε 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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
Διευκρινίστε 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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
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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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
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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
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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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