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ΑΔΑ: 6Η12Ψ6Ν-ΚΣΑ
Αιγάλεω, 7/05/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΨ
Δ/ΝΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 10909

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει υνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την
Εργασία με τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας στα Άλση-Πάρκα του Δήμου Αιγάλεω» ,
συνολικού προϋπολογισμού 22.455,16€ (με το ΥΠΑ 24%).
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις
23/05/2018 ημέρα Σετάρτη και ώρα 11.00 – 11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
το Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά
πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.
Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των
Σεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΣΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ, της Δ/νσης Οικον. Τπηρεσιών του Δήμου (1 ος όροφος), επί της Ι. Οδού
364 & Κάλβου, Αιγάλεω, τηλ. 2132044879.
Η Διακήρυξη και η Περίληψή της, θα δημοσιευτούν και στην επίσημη ιστοσελίδα
του Δήμου Αιγάλεω, στη Δ/νση www.aigaleo.gr (Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων).
Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΥΕΚ 114/Β΄/8-6-2006) –
Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ 87/7-6-2010, Σεύχος Α).
Κοινοποίηση:
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ακαδημίας 7, Αθήνα)
Εμπορικό
«
«
Πειραιά (Λουδοβίκου 1, Πειραιάς)
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ακαδημίας 18, Αθήνα)
Βιοτεχνικό
«
Πειραιά (Καραϊσκου 111, Πειραιάς)
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (Πανεπιστημίου 44, Αθήνα)
Επαγγελματικό
«
Πειραιά (Αγ. Κων/νου 3, Πειραιάς)
Εσωτερική Διανομή:
1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
2. Δ/νση Πρασίνου

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ
ΜΠΙΡΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
----------------------------------------------ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ
ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΣΜΘΜΑ ΑΛΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΘΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
-------------------------------------------Κ.Α. : 35.6262.004
Α.Μ. : 10/2018
Αρικ. Πρωτ. 6798/19-3-2018
CPV: 45343100-4

Εργαςία : «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ
ςτα Άλςθ-Ράρκα του Διμου Αιγάλεω».

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΡΓΑΙΑ
«Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ-Πάρκα του Διμου Αιγάλεω».

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ θ
δθμόςια ςφμβαςθ εργαςίασ με τίτλο «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα ΆλςθΠάρκα του Διμου Αιγάλεω» προχπολογιςμοφ 22.455,16 ευρϊ με τον ΦΠΑ
(24%), με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
των άρκρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Πλεσ οι τιμζσ ςτο τιμολόγιο προςφοράσ επί ποινι απαράδεκτου ςυμπλθρϊνονται
ολογράφωσ. Αρικμθτικι μόνο αναγραφι τιμισ ςτο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται
υπόψθ.
Θ ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι δϊδεκα (12) θμζρεσ από
τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.,
ςφμφωνα με τα άρκρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Ραράλλθλα
κα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αιγάλεω www.egaleo.gr
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ΑΡΘΡΟ 1: ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ
Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ

ΙΕΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 2

Πόλθ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ

122 43

Σθλζφωνο / Φαξ

213.20.44.800 (κζντρο) / 213.20.44.8...

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

egaleo.gr@egaleo.gr

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.egaleo.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Άγγελοσ Τθλ.:210.53.12.731, Φαξ:210.59.83.055,
Χατηθαποςτόλου
Θλ. Ταχυδρ. :artofgarden10@yahoo.gr

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΙΣΛΟ, ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ, ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ & ΤΝΣΟΜΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
2.1 Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι : «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ-Ράρκα του
Διμου Αιγάλεω».
2.2 Εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 6 Ν.4412/2016) Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ
ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 22.455,16 ευρϊ με τον ΦΡΑ (24%),
λαμβάνοντασ υπόψθ το κόςτοσ των εργαςιϊν, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτον
ενδεικτικό προχπολογιςμό που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β:
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
2.3 Σόποσ παροχισ υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 53 παρ 2 εδ. ια του
Ν.4412/2016 )
Ο τόποσ παροχισ των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν πυροπροςταςίασ είναι τα Άλςθ
«Μπαρουτάδικο» και «Λοιμωδϊν» κακϊσ και το Ράρκο «Ελιάσ» του Διμου
Αιγάλεω. Θ υποβολι προςφοράσ τεκμαίρει τθν εκ μζρουσ του προςφζροντοσ πλιρθ
γνϊςθ τθσ διαμόρφωςθσ και τθσ κατάςταςθσ των ωσ άνω χϊρων. Επικεϊρθςθ των
χϊρων, μζχρι και τζςςερισ μζρεσ πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ, είναι δυνατι κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τουσ υπαλλιλουσ του Διμου
ςτο τθλ. 210.53.12.731.
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2.4 φντομθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 53 παρ 2 εδ. ε του
Ν.4412/2016)
Εργαςίεσ για τθν καταπολζμθςθ των ηιηανίων, τθν αποψίλωςθ-κακαριςμό από ξερά
χόρτα και κάμνουσ, τον πλιρθ επιφανειακό κακαριςμό από ογκϊδθ υλικά (π.χ.
πζτρεσ, ξφλα, ξερά κλαδιά), απορρίμματα ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ (π.χ.
πλαςτικά, μεταλλικά αντικείμενα, γυαλιά), υλικϊν αποψίλωςθσ (π.χ. χόρτα, ξεροί
κάμνοι), τθν απομάκρυνςθ όλων των υλικϊν κακαριςμοφ και διαφόρων μπαηϊν, τθ
ςυγκζντρωςι τουσ ςε κατάλλθλα ςθμεία όπου από εκεί κα είναι δυνατι θ φόρτωςι
τουσ ςε φορτθγά αυτοκίνθτα του Αναδόχου, τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα
μεταφζρονται και κα απορρίπτονται ςε χϊρουσ που επιτρζπεται.
Οι υπό ανάκεςθ υπθρεςίεσ κακαριςμοφ κλπ και λοιπζσ ειδικζσ απαιτιςεισ,
περιλαμβάνονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ, το οποίο αποτελεί
αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ
3.1 Διάρκεια ςφμβαςθσ (Άρκρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρκρο 217 του Ν.4412/2016)
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται :
4.1 Από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ
κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ από :
 Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Τον Ν. 4430/2016 (Αϋ 205) «Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία και
ανάπτυξθ των φορζων τθσ και άλλεσ διατάξεισ».
 Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ».
 Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».







Του Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ,
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα Τροποποίθςθ Διατάξεων του ΡΔ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ»
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.
Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».
Το άρκρο 221 του Ν.4412/2016«Πργανα διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων».

Σελίδα 4 από 69

18PROC003051035 2018-05-07












Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων
και
Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου
Δθμοςίων
Συμβάςεων…».
Το άρκρο 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του Ν.
3863/2010 (Α 115) «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ,
ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ».
Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ
διατάξεισ».
Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».
Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και
άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15.
Το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».
Το Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε
δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία».
Τθ με αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. με κζμα «Ζγκριςθ του
"Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ.
4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (Βϋ 3698).



το άρκρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)



τθν υπ' αρικ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεφχοσ Β)
απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν



τθν αναγκαιότθτα λιψθσ μζτρων πρόλθψθσ (κακαριςμόσ βλάςτθςθσ), ςε
περιοχζσ ιδιαίτερθσ προςταςίασ, που βοθκοφν ςτθν αποτελεςματικι
αντιμετϊπιςθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν από φυςικά αίτια και ςτθ μείωςθ ι
και εξάλειψθ των αιτίων που οφείλονται ςε ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ,
ςφμφωνα με τθν Ρυρ. Δ/ξθ 4/2012, αρκρ. 94 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
Τθ με αρικ. 215/24.4.2018 Απόφαςθ τθσ Ο.Ε. περί ζγκριςθσ διενζργειασ
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, και ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των
λοιπϊν όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ για τθν επιλογι αναδόχου, τθν
ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ κακϊσ και τθν ςυγκρότθςθ
επιτροπισ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν με τίτλο
«Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ-Ράρκα του Διμου Αιγάλεω».
Τθ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «φκμιςθ των
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων»
Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων,
των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα
οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των
διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΡΘΣΡΑ (Άρκρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο
Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Θ ακζτθςθ τθσ
υποχρζωςθσ τθσ ανωτζρω παραγράφου ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4, εδ. κ του άρκρου
73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Ειδικά,
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ωσ ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ τα προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ γϋ
τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010 .
ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ, ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
(Άρκρο 117 του Ν.4412/2016)
Θ επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει με τθ «διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ» του
άρκρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ
ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ (Άρκρο 20 του Ν.4412/2016)
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό ζχουν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 20 (ςυμβάςεισ ανατικζμενεσ κατ’ αποκλειςτικότθτα – άρκρο 20 τθσ
Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι πλθροφν
τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του άρκρου 12 τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΜΒΑΘ (ΣΕΤΧΘ) ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΘ Ε ΑΤΣΑ, ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ /
ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ (Άρκρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121
Ν.4412/2016)
8.1. Ζγγραφα ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2
του Ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα :
α) Θ παροφςα διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ.
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β) Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
γ) Το ςυμφωνθτικό
δ) Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα
παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι.
8.2 ειρά ιςχφοσ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ ι/και θ εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν
τθν κάτωκι ςειρά ιςχφοσ:
1. Το ςυμφωνθτικό.
2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ
3.Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα
παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι
4. Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου
8.3 Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ
διακιρυξθσ, ςτα Ραραρτιματά τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (τεφχθ)
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου, ςτθ διαδρομι : http://www.egaleo.gr >
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ / ΕΓΩΝ.
Τα προαναφερόμενα τεφχθ διατίκενται και από τθν ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΡΕΘΣΙΩΝ/Τμιμα Ρρομθκειϊν, Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου 2, Αιγάλεω, 1οσ όροφοσ, ,
(τθλζφωνο: 213.20.44.879), κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα να ενθμερϊνονται για τον παρόντα διαγωνιςμό
από τθν Υπθρεςία Ρραςίνου ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Iερά Οδόσ 364 και
Ανδρζα Κάλβου, τθλζφωνο: 2105312731, Φαξ: 2105983055, Θλ. Ταχυδρ.:
kiposegaleo@yahoo.gr, τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ
διακιρυξθσ.
8.4 Διευκρινίςεισ – υμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ (άρκρο 121 του Ν.4412/2016)
Εφόςον ηθτθκοφν εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κλπ. για
τον διαγωνιςμό, το αργότερο 6 μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ
προςφορϊν, αυτζσ κα παρζχονται εγγράφωσ από τθν Δθμοπρατοφςα Aρχι, το
αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (Άρκρο 97 του Ν.4412/2016)
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Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για χρονικό διάςτθμα ζξι μθνϊν
από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που
ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του ανωτζρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Για τυχόν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα
ςτθν παρ 4 του άρκρου 97 του Ν.4412/2016.
Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά
τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι
μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ
Θ παροφςα διακιρυξθ και τα Παραρτιματά αυτισ κα δθμοςιευκοφν ςτο ΚΘΜΔΘΣ
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν.4412/2016.
Περίλθψθ τθσ παροφςασ κα αναρτθκεί ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ςφμφωνα με το
Ν.3861/2010.
Θ παροφςα διακιρυξθ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (αναλυτικι
διακιρυξθ μετά των παραρτθμάτων τθσ, ΤΕΥΔ, ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ) κα
αναρτθκεί και ςτον δικτυακό τόπο του Διμου : www.egaleo.gr.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ (Άρκρο 86 Ν.4412/2016)
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ (Άρκρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)
12.1 Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό περιγράφονται ςτο παρόν
άρκρο και αποτυπϊνονται ςτο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ
(εφεξισ ΣΕΤΔ), το οποίο αποτελεί Υπεφκυνθ Διλωςθ των οικονομικϊν φορζων προσ
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και
παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία
από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και κ του
Ν. 4412/2016.
12.2 ΣΕΤΔ (Άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)
Το ΤΕΥΔ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με
τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και διατίκεται
ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ δωρεάν, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Αρχισ ςε δφο
μορφζσ αρχείου:
Αρχείο PDF, αναρτθμζνο μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ &
Αρχείο doc (ςε επεξεργάςιμθ μορφι), αναρτθμζνο επικουρικά μαηί με τα λοιπά
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου
να το ςυμπλθρϊςουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν ςτθν ανακζτουςα αρχι
ςε ζντυπθ μορφι.
12.3 Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ζτςι όπωσ αποτυπϊνονται ςτο ΤΕΥΔ, το οποίο
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ (Ραράρτθμα ΣΤ) είναι οι εξισ:
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Α) Να μθν υπάρχει ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τελεςίδικθ καταδικαςτικι
απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου
73 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι
που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Οικονομικόσ φορζασ, ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ Α, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του,
παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο
εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του
ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι,
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ.
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ
ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι
παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016.
Β) Να μθν ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, (τόςο τθσ κφριασ όςο
και τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν
παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Β του
ΤΕΥΔ. (Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ).
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ όταν εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
Επίςθσ, δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παροφςα περίπτωςθ, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο
οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016,
πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Γ) Να μθν τελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό πτϊχευςθ ι να μθν ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι να μθν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
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πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι να μθν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι να μθ βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ
νόμου.
Ο Διμοσ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία
εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
Δ) Να μθν ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ που
προβλζπονται ςτισ παρ. 2 και 5 του άρκρου 18 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 περ. α του άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
Ε) Να μθν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο κζτει εν
αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν
παρ. 4 περ. κ του άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
Σ) Στον διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν Φυςικά ι Νομικά Ρρόςωπα ι
Ενϊςεισ ι Κοινοπραξίεσ Φυςικϊν ι Νομικϊν Ρροςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου τθσ
θμεδαπισ, που αποδεδειγμζνα αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο
τθσ εργαςίασ, οι οποίεσ να παρζχουν εχζγγυα άρτιασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, να
ζχουν κατά τθν τελευταία τριετία αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ςυναφείσ
δραςτθριότθτεσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (Εργαςίεσ Ρραςίνου και
Εργαςίεσ Υποδομϊν) προςκομίηοντασ τουλάχιςτον τρείσ βεβαιϊςεισ καλισ
εκτζλεςθσ από Δθμόςιουσ ι Ιδιωτικοφσ φορείσ. Εάν οι βεβαιϊςεισ αφοροφν
Ιδιωτικοφσ φορείσ κα πρζπει να είναι νόμιμα επικυρωμζνεσ κατά τισ διατάξεισ του
Ν. 4250/14 όπωσ ιςχφει. και να καλφπτουν όλεσ τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται
ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Επίςθσ δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςµό ζχουν εργολθπτικζσ επιχειριςεισ
(ατοµικζσ, Ο.Ε., Α.Ε., Ενϊςεισ κλπ.) εγγεγραμμζνεσ ςτα ΜΕΕΠ (Μθτρϊο
Εργολθπτικϊν επιχειριςεων) για ζργα Ρραςίνου και είναι ςτελεχωμζνεσ με
ανάλογο προςωπικό.
Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι
τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ το οποίο κα πρζπει να είναι ςυναφζσ με
το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι βεβαίωςθ εγγραφισ του κάκε ενδιαφερόμενου
παρόχου ςτο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο ι επαγγελματικι ζνωςθ ι
βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι, που κα ζχουν
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
Αναφορά και Εξειδίκευςθ των παρακάτω ςτοιχείων :
1. Τον αρικμό των εργαηομζνων
2. Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ
3. Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι
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4. Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ
νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων
5. Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά
6. Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, όταν πρόκειται για
κακαριςμό χϊρων
Δζςμευςθ του ανακθρυχκζντοσ μειοδότθ ότι κα προςκομίςει αντίγραφο τθσ
ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι.
Αναλυτικι περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που είναι απαραίτθτοσ για τθν
παροχι τθσ περιγραφόμενθσ υπθρεςίασ (τουλάχιςτον ζνα χορτοκοπτικό μθχάνθμα,
ζνασ φορτωτισ και δφο φορτθγά αυτοκίνθτα ωφζλιμου βάρουσ άνω των 10 τόνων).
Δζςμευςθ του ανακθρυχκζντοσ μειοδότθ που ζχει ςτθν κυριότθτά του και είναι
ιδιοκτιτθσ του ελάχιςτα απαιτοφμενου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, ότι κα
προςκομίςει τα παρακάτω ζγγραφα :
1. Για τα μθχανιματα: α) Άδεια κυκλοφορίασ, β) Αςφαλιςτιριο ςυμβολαίου ςε
ιςχφ και γ) Βεβαίωςθ καταβολισ τελϊν χριςθσ μθχανιματοσ (ΜΕ).
2. Για τα φορτθγά : α) Άδεια κυκλοφορίασ β) Αςφαλιςτιριο ςυμβολαίου ςε
ιςχφ γ) Αποδεικτικό πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ 2018 και δ) ΚΤΕΟ
Σε περίπτωςθ που ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ δεν είναι
ιδιόκτθτοσ, κα δεςμεφεται να κατακζςει, εφόςον ανακθρυχκεί μειοδότθσ, το ςυμφωνθτικό
μίςκωςισ του για διάςτθμα τουλάχιςτον όςο διαρκεί θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα
με τθ ςφμβαςθ. Αν δεν υπάρχει τζτοιο ςυμφωνθτικό, κα κατατίκεται Υπεφκυνθ Διλωςθ του
ιδιοκτιτθ των μθχανθμάτων και φορτθγϊν κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα από τα
οποία να τεκμθριϊνεται ότι, αυτόσ ζχει, κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλιρθ κυριότθτά του τον ελάχιςτο απαιτοφμενο μθχανολογικό εξοπλιςμό
ςυνοδευόμενθ από τα ανωτζρω ζγγραφα και κα τον διακζςει κακ’ όλθ τθ διάρκεια
εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ.
Λόγω τθσ φφςεωσ τθσ εργαςίασ ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να αποδεικνφει ότι τθρεί
φςτθμα Διαχείριςθσ Τγείασ και Αςφάλειασ κατά ΕΛΟΣ 1801:2008 ι αντίςτοιχο και
φςτθμα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ κατά ISO 14001:2004 ι αντίςτοιχο. Τα ανωτζρω
πιςτοποιθτικά κα πρζπει να αναγράφουν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο του
διαγωνιςμοφ (Εργαςίεσ Ρραςίνου και Εργαςίεσ Κακαριςμοφ διαφόρων Υποδομϊν) και να
ζχουν εκδοκεί από Διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ από το Εκνικό Σφςτθμα
Διαπίςτευςθσ (Ε.ΣΥ.Δ.) ι αντίςτοιχο ευρωπαϊκό Δθμόςιο Φορζα Διαπίςτευςθσ.

Τα ςχετικά ςτοιχεία των περιπτϊςεων Γ, Δ , Ε & ΣΤ αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΙΙΙ.
Λόγοι αποκλειςμοφ (Α & Γ) του ΤΕΥΔ ςτα αντίςτοιχα πεδία.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ, θ Δθμοπρατοφςα Αρχι αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, όταν
αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν
είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παραπάνω περιπτϊςεων
Α, Β, Γ , Δ & Ε.
Ο Διμοσ μπορεί να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό
ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ να υποβάλουν όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τισ παραπάνω προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ Α, Β , Γ , Δ , Ε και ΣΤ και περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 17 τθσ
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παροφςασ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ- ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

12.4 Σο ΣΕΤΔ ςυμπλθρϊνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωςθ ωσ
εξισ:
- Σο μζροσ Ι είναι ςυμπλθρωμζνο από τον Διμο και όλα τα υπόλοιπα μζρθ (ΙΙ, ΙΙΙ και
VI) ςυμπλθρϊνονται από τον οικονομικό φορζα, κατά περίπτωςθ, και μόνο ςτα
πεδία που ιδθ ζχουν επιλεγεί από τον Διμο, όπωσ εμφαίνονται ςτο ςυνθμμζνο
ΤΕΥΔ του Ραραρτιματοσ Δ τθσ παροφςασ
- Το μζροσ ΙΙ.Α ςυμπλθρϊνεται από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ με τθν
επιςιμανςθ πωσ ςτο ερϊτθμα ςχετικά με τθν κατϋ αποκλειςτικότθτα προμικεια κα
αναφζρουν τα ςτοιχεία τθσ περίπτωςθσ Δ του άρκρου 17 τθσ παροφςασ.
- Σο μζροσ ΙΙ.Δ ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ υπεργολαβικισ ανάκεςθσ (βλζπε
άρκ. 12.6 τθσ παροφςασ).
- Σο μζροσ VI ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία, τον τόπο και
τθν υπογραφι του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, θ οποία δεν απαιτείται να φζρει
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Επιςθμαίνεται ότι :
1. Κάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, πρζπει να
ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει ζνα ΤΕΥΔ.
2. Πταν ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ, πρζπει να
ςυμπλθρωκεί και να υποβλθκεί για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ ζνωςθσ
χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ ΙV (βλζπε άρκ. 12.5 τθσ παροφςασ)
3. Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ δθλϊςει πωσ κα
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που ξεπερνάει
το 30% τθσ ςυνολικισ τθσ αξίασ, τότε υποβάλλεται μαηί με το ΤΕΥΔ του
ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα και χωριςτό ΤΕΥΔ εκ μζρουσ του/των
υπεργολάβου/ων (βλζπε άρκ. 12.6 τθσ παροφςασ)
4. Στισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα άτομα είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, τότε
όλα τα παραπάνω πρόςωπα κα πρζπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.
12.5 Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων (Άρκρα 19 και 96 Ν.4412/2016)
α) Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι
προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ υποχρεοφται να
πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφόςον θ
λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
β) Πταν ςυμμετζχουν ενϊςεισ, απαντοφν κετικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Μζρουσ
ΙΙ.Α. *Τρόποσ ςυμμετοχισ+ και ςυμπλθρϊνουν τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφνται ςτα
επιμζρουσ ερωτιματα α, β και γ. Επίςθσ, κα πρζπει να υποβλθκοφν χωριςτά ΤΕΥΔ
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για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ ζνωςθσ, ςτα οποία παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ ΙV.
γ) Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα
μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ Δθμοπρατοφςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
12.6 Τπεργολαβία (Άρκρα 58 και 131 Ν.4412/2016)
α) Θ Δθμοπρατοφςα Αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα να αναφζρει ςτθν
προςφορά του το τμιμα (ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει,
ςυμπλθρϊνοντασ το Μζροσ ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.
β) Σφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προςφζρων
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα (ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ
που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτό/ά ΤΕΥΔ όπου
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α, Β και Γ
του Μζρουσ ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για κακζναν από τον/τουσ υπεργολάβο/ουσ, προκειμζνου
να επαλθκευτεί θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του
Ν.4412/2016. Επιςθμαίνεται πωσ όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, τότε θ Δθμοπρατοφςα Αρχι απαιτεί από τον
προςφζροντα να τον/ τουσ αντικαταςτιςει.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Άρκρα 96 και 121 του N.4412/2016)
13.1 Σόποσ / χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου, ςτθν διεφκυνςθ : Διμοσ
Αιγάλεω, Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου 2, Αιγάλεω, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ, ςτισ 23.5.2018 θμζρα Σετάρτθ, και ϊρα 11.00 – 11.30 πμ
(θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ
προςφορϊν).
13.2 Σόποσ / χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο του Διμου Αιγάλεω και
προσ το τμιμα Ρρομθκειϊν, ςτθν διεφκυνςθ τθσ παραγράφου 13.1 άνω.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με :
(α) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο του Διμου Αιγάλεω, είτε
(β) με ταχυδρομικι αποςτολι μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι με courier προσ
τον Διμο.
Σε περίπτωςθ αποςτολισ (ταχυδρομικισ ι courier) ι κατάκεςθσ ςτο
πρωτόκολλο, περιπτϊςεισ α και β άνω, οι φάκελοι των προςφορϊν γίνονται
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο του Διμου, το
αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ, δθλαδι μζχρι και
τισ 23.5.2018, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 11.00 π.μ. Ο Διμοσ δεν φζρει ευκφνθ
για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται
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ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό
κατάςτθμα, ακόμα κι αν ο Διμοσ ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. Ρροςφορζσ που
περιζρχονται ςτον Διμο με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν ωσ άνω
θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά πρωτοκολλοφνται και
φυλάςςονται από τθν Υπθρεςία και παραδίδονται ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν που
ορίηεται ςτο επόμενο εδάφιο γ.
(γ) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τθν θμζρα διενζργειασ
διαγωνιςμοφ, ιτοι ςτισ 23/05/2018 και από ϊρασ 11.00 π.μ. (ϊρα ζναρξθσ
παραλαβισ προςφορϊν) μζχρι τισ 11.30 π.μ. (ϊρα λιξθσ τθσ
επίδοςθσ/παραλαβισ των προςφορϊν).
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ
προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι τθν ακριβι ϊρα που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ
επιςτολι από τθν Δθμοπρατοφςα Αρχι ι ακριβι ϊρα που κατατζκθκε ςτο
πρωτόκολλο τθσ Δθμοπρατοφςασ Αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
Ο Διμοσ παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ : α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και
ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο
τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των
προςφορϊν, β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ
διάρκεια τθσ παράταςθσ είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που
ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί
ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν
απαιτείται από τον Διμο να παρατείνει τισ προκεςμίεσ.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΓΛΩΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (άρκρα 92 ζωσ 96 του
Ν.4412/2016)
14.1 Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ, με ποινι απόρριψθσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο
(κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ), ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα
ακόλουκα:
Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ …………………………………………………………………... *αναγράφονται τα ςτοιχεία
του προςφζροντοσ, και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ τισ επωνυμίεσ των οικονομικϊν φορζων που
τθν αποτελοφν, κακϊσ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχ. διεφκυνςθ, αρικμό
τθλεφϊνου, fax, e-mail)]
Για τον υνοπτικό Διαγωνιςμό: «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ-Ράρκα του Διμου
Αιγάλεω».
ΑΜ :10/2018, Αρ. Πρωτ.: 6798/19-3-2018
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Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αιγάλεω, Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου 2, Αιγάλεω
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 23/05/2018
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα
πλιρθ ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ.
Ο κφριοσ φάκελοσ περιζχει τα ακόλουκα:
α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ»
(βλζπε παρ. 14.2.A τθσ παροφςασ)
β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» (βλζπε
παρ. 14.2.B τθσ παροφςασ). Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά
ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ.
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» ο
οποίοσ περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ
14.2.Γ τθσ παροφςασ.
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του
κυρίωσ φακζλου.
14.2 Περιεχόμενο επί μζρουσ φακζλων
14.2.Α Δικαιολογθτικά υμμετοχισ (Άρκρο 93 Ν.4412/2016) Ο φάκελοσ
«Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιζχει τα εξισ:
Ι. το ΤΕΥΔ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκρ.
12 τθσ παροφςασ.
14.2.Β Σεχνικι προςφορά Ο φάκελοσ «Σεχνικι προςφορά» περιζχει:
1. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) του
προςφζροντοσ, ςτθν οποία :
δθλϊνει τθν πλιρθ αποδοχι και ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
(ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ παροφςασ), των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των
ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και
ανεπιφφλακτα.
14.2.Γ Οικονομικι προςφορά (Άρκρο 95 Ν.4412/2016)
1. Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ
προςφοράσ (περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, και
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου με τα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ),
ςυμπλθρωμζνο (θ τιμι ςε ευρϊ), υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον νόμιμο/
-ουσ εκπρόςωπο/ -ουσ του οικονομικοφ φορζα. Θ οικονομικι προςφορά
υπογράφεται κατά περίπτωςθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα
και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε από
τον κοινό εκπρόςωπό τουσ.
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2. Το τίμθμα τθσ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) κα δοκεί με
μια και μοναδικι τιμι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Εϋ τθσ
διακιρυξθσ και των αναφερομζνων ςτθν παροφςα παράγραφο.
Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν υποχρεωτικά ςυμπλθρωμζνο, ςτο ςφνολο των
πεδίων, το ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ του Ραραρτιματοσ Εϋ τθσ
παροφςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 68 του Ν.3863/2010, από τον
οποίο προκφπτει το ςυνολικό κόςτοσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν άνευ Φ.Ρ.Α
και ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Θ προςφερόμενθ τιμι κα αιτιολογεί και κα
δικαιολογεί πλιρωσ το προςφερόμενο αντάλλαγμα.
Το ςυνολικό κόςτοσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, είναι το ποςό που ζχει
ςυμπλθρωκεί ςτο πεδίο : «Συνολικό κόςτοσ άνευ ΦΡΑ » του ΕΝΤΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ του Ραραρτιματοσ Εϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Προςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρει
τθν χαμθλότερθ τιμι.
Πλεσ οι τιμζσ κα δίδονται ςε ευρϊ.

3. Επιςθμαίνεται ότι απορρίπτεται προςφορά :
α) ςτθν οποία δεν ςυμπλθρϊνεται ζςτω και ζνα πεδίο του ΕΝΤΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ.
β) ςτθν οποία δεν ςυμπλθρωκοφν αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ τα πεδία
του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ.
γ) ςτθν οποία δεν ςυμπίπτουν οι τιμζσ (αρικμθτικι και ολογράφωσ) των
πεδίων «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΡΑ» του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ
δ) Επιτρζπονται μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία ςτισ αναγραφόμενεσ τιμζσ του
ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ. Αν παρουςιαςτοφν ελλείψεισ ι
ιςςονοσ αξίασ ατζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα θ Αρχι
μπορεί να καλζςει εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να τα διευκρινίςουν,
ςφμφωνα με το άρκρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.
14.3 Γλϊςςα
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογθτικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν
να υποβλθκοφν και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ
ςτθν ελλθνικι.
Για τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ
Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Τυχόν ενςτάςεισ
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
14.4 Λοιπά ςτοιχεία
- Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο, από τον νόμιμο
εκπρόςωπο του Οικονομικοφ Φορζα.
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- Τα δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα, κακϊσ και τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα
υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο
άρκρο 1 του Ν.4250/2014
- Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει
γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (Άρκρα 86, 96, 100, 102
και 117 παρ 2 του Ν.4412/2016) – ιςότιμεσ προςφορζσ (άρκρο 90 Ν.4412/2016)
15.1 Ζναρξθ διαδικαςίασ
Θ αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παρ. 13.1 τθσ παροφςασ. Θ
ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν παραπάνω
θμερομθνία ςτθν αρμόδια επιτροπι κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα
πριν από τθν ϊρα λιξθσ υποβολισ αυτϊν. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και
μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ
διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν
φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται
εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και επιςτρζφονται χωρίσ να
αποςφραγιςκοφν.
Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.
Οι παριςτάμενοι ςτθν διαδικαςία επιδεικνφουν αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο
ιςοδφναμο ζγγραφο ταυτοποίθςθσ και παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.
15.2 Σα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ :
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και
ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται
κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο
καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν
δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω
όργανο και κρατοφνται, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν αφοφ ολοκλθρωκεί θ
αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει
πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δε γίνονται αποδεκτζσ
και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ των
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των
προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των
προςφορϊν, αποςφραγίηονται και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν και
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κατάταξθσ. Θ αποςφράγιςθ αυτι γίνεται ςτθν ίδια δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ι αν αυτό
δεν είναι δυνατόν, ςτθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ςε ϊρα που ανακοινϊνει
θ Επιτροπι. Εν ςυνεχεία, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ ελζγχει
τισ οικονομικζσ προςφορζσ, ςυντάςςει πίνακα τιμϊν και ςειράσ κατάταξθσ των
προςφορϊν και γνωμοδοτεί για τον προςωρινό ανάδοχο. Για όςεσ προςφορζσ δεν
κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α) και β) οι φάκελοι τθσ
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά κρατοφνται μζχρι τθν λιξθ τθσ
διαδικαςίασ.
Σε περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, δθλαδι προςφορζσ που ζχουν
τθν ίδια ακριβϊσ τιμι των πεδίων «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΡΑ » ι «ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΡΑ » του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, ο Διμοσ επιλζγει τον
προςωρινό ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν
ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και
παρουςία των οικονομικϊν φορζων που ζχουν προςφζρει τθν ίδια τιμι και το
αποτζλεςμα καταγράφεται ςτο πρακτικό.
15.3 Τα πρακτικά με τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου θ οποία κοινοποιείται με
επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί
ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 20 τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΚΛΘΘ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ (Άρκρο
103 Ν.4412/2016)
16.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Διμοσ ειδοποιεί εγγράφωσ τον
προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»)
για να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογθτικϊν που
αποδεικνφουν τα όςα δθλϊκθκαν ςτα μζρθ ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογθτικά
υποβάλλονται εμπρόκεςμα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν
αρμόδια επιτροπι.
16.2 Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε
αυτά που υποβλικθκαν παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα
προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Ο Διμοσ μπορεί να παρατείνει τθν ωσ
άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για
πζντε (5) επιπλζον θμζρεσ.
16.3 Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι ι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν
υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά
που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των μερϊν ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ι θ
πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ του IV.A, τότε εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι διατάξεισ των παρ. 3 ζωσ
5 του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016.
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16.4 Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ
ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν αρμόδια επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ (ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ) είτε για τθν κατακφρωςθ του
αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν εν λόγω απόφαςθ κατακφρωςθσ (Ρρβλ.
άρκρο 105 του Ν. 4412/2016).
16.5 Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ (ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ) (Άρκρο 80
Ν.4412/2016)
Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) που καλείται να υποβάλει ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ ςτθν προκεςμία του άρκ. 16.1 τθσ παροφςασ είναι τα εξισ:
Α) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ (Λόγοι αποκλειςμοφ που
ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ
τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι, από το οποίο προκφπτει ότι
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ.
Σο παρόν δικαιολογθτικό εκδίδεται για κακζνα από τα πρόςωπα που
υπογράφουν το ΣΕΤΔ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12.3 Α τθσ παροφςασ.
Β) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Β του ΣΕΤΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ) :
Ι) για τθν καταβολι φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το
ελλθνικό δθμόςιο, τα οποία πρζπει να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
ΙΙ) για τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πιςτοποιθτικά που
εκδίδονται από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ,
περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του φορζα, όςον αφορά ςτθν
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν κφρια και τθν επικουρικι αςφάλιςθ).
Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ
διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά
αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
Τα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα – προςωρινό
ανάδοχο και ςτθν περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ. Σε
περίπτωςθ υπεργολαβίασ του άρκρου 12.6.β τθσ παροφςασ, υποβάλλονται και για
τον υπεργολάβο.
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Γ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με
αφερεγγυότθτα ι επαγγελματικό παράπτωμα):
Ι) για τισ καταςτάςεισ τθσ περίπτωςθσ Γ του άρκρου 12.3 πιςτοποιθτικό που
εκδίδεται από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ αρχι. Εάν δεν εκδίδεται
τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται
ςτθν περίπτωςθ Γ του άρκρου 12.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ
διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα
πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται τθσ περίπτωςθσ Γ του
άρκρου 12.3.
ΙΙ) Για τθν περίπτωςθ Δ του άρκρου 12.3, ιτοι για τθ μθ ακζτθςθ των
ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτισ παρ 2 και 5 του άρκρου 18
του Ν. 4412/2016, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτο μζροσ λόγοι αποκλειςμοφ.
Δ) Θ Δθμοπρατοφςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τον προςωρινό
ανάδοχο να υποβάλλει μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του
παρόντοσ άρκρου και όςα ι όποια πιςτοποιθτικά αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και ηθτοφνται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, (βλ.
και υπεφκυνθ διλωςθ Νο. 1 τθσ παραγράφου 14.2.Β τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ – ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ (Άρκρο 105 Ν.4412/2016)
18.1 Θ Δθμοπρατοφςα Αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με
αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε
πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί
αποδείξει. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 127 του
Ν.4412/16 (βλζπε άρκρο 20 τθσ παροφςασ).
18.2 Στθ ςυνζχεια, θ Δθμοπρατοφςα Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ
ςτον ανάδοχο και τον προςκαλεί να προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ
ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 21 τθσ παροφςασ, κακϊσ και επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ του άρκρου 17 τθσ παροφςασ (εφόςον υφίςταται αλλαγι).
18.3 Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ
δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται
ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
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προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο τθσ τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία
ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 106 του Ν.4412/16.
18.4 Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται
νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του
αρμοδίου οργάνου τθσ Δθμοπρατοφςασ Αρχισ.
ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Απορρίπτονται προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα κατά τθν ζννοια των
άρκ. 13.1 και 15.1 τθσ παροφςασ.
Απορρίπτονται προςφορζσ που υποβάλλονται κατά παράβαςθ των όρων ςφνταξθσ
και υποβολισ που τίκενται ςτα άρκρα 12 και 14 τθσ παροφςασ.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται και απορρίπτονται ςε περίπτωςθ που
υποβάλλονται τζτοιεσ.
Απορρίπτονται προςφορζσ που περιζχουν ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι
ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν
αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςθ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 102
του Ν. 4412/2016.
Επίςθσ, απορρίπτονται προςφορζσ για τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δεν ζχουν
παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ ςτθν προκακοριςμζνθ προκεςμία ι οι
εξθγιςεισ που ζδωςαν δεν ζγιναν αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
102.
Απορρίπτεται προςφορά που υποβάλλεται από προςφζροντα που ζχει υποβάλει
δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
Τζλοσ, απορρίπτονται προςφορζσ υπό αίρεςθ.
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΑΕΙ (Άρκρο 127 Ν.4412/2016)
20.1 Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Δθμοπρατοφςασ Αρχισ, θ προκεςμία
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ
διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
20.2 Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Δθμοπρατοφςασ Αρχισ, θ οποία
αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν.4412/2016, εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται με τθν
κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με
το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
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ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΤΘΕΙ (Άρκρο 72 Ν.4412/2016)
21.1 Εγγφθςθ υμμετοχισ
Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ.
(Ρρβλ ζκτο εδ. τθσ παρ. 1.α του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016)
21.2 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ
Θ Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, απευκφνεται δε προσ τον Διμο.
Στθν περίπτωςθ που θ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ των 20.000,00
ευρϊ, δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (Ρρβλ. τρίτο εδ. τθσ παρ.1.β του
άρκρου72 του Ν.4412/2016).
Θ εγγυθτικι επιςτολι περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τον φορζα προσ τον οποίο απευκφνονται,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ,
και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ
υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το
ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται.
ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων αρκεί να φζρει τα
παρακάτω ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι (Διμοσ
Αιγάλεω) προσ τθν οποία απευκφνεται δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του
οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τα ςτοιχεία τθσ
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και θ) τον
τίτλο τθσ ςφμβαςθσ.
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ
τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Αρχισ ζναντι
του αναδόχου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία), όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
21.3 Εγγυθτικι προκαταβολισ
Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ, ςυνεπϊσ δεν απαιτείται θ
προςκόμιςθ εγγυθτικισ προκαταβολισ.
21.4 Ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν
Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα
κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ
τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό.
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό
του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
21.5 Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (άρκρο 106 Ν.4412/2016)
Θ Αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου
οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ:
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω
απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι
β) ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του
ν. 4412/2016,
γ) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
δ) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν
ενδιαφζρει πλζον τθν Αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ
αντικείμενο,
ε) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,
ςτ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,
η) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν.4412/2016,
Σελίδα 23 από 69

18PROC003051035 2018-05-07
θ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Επίςθσ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ- εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι
παρ. 3-5 του άρκρου 106 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ (Άρκρο 219 Ν.4412/2016)
Οι υπθρεςίεσ παραλαμβάνονται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν,
με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Ραραλαβισ από τθν
αρμόδια επιτροπι παραλαβισ τθσ Αρχισ.
Θ παροχι των υπθρεςιϊν πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ-Ράρκα του Διμου Αιγάλεω
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ παρακολουκεί και εποπτεφει αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ που ορίηεται από τθ Δ/νςθ Ρραςίνου του Διμου, ο οποίοσ ορίηεται ωσ
«Υπεφκυνοσ Ραρακολοφκθςθσ» τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και βεβαιϊνει τθν
άρτια και προςικουςα παροχι των υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, και παράλλθλα δφναται να παρζχει κατευκφνςεισ και υποδείξεισ ςτον
ανάδοχο και να διατυπϊνει εγγράφωσ τυχόν παρατθριςεισ ι ενςτάςεισ τισ οποίεσ
κζτει υπ όψιν τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ.
Θ Επιτροπι, εάν δεν διατυπϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ κατά τθν παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςει Ρρωτόκολλο Ροςοτικισ και Ροιοτικισ
Ραραλαβισ.
Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει πρωτόκολλο
προςωρινισ παραλαβισ όπου αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν και
γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 219 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΤΡΩΕΙ – ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ (Άρκρο 203, 205 & 218
Ν.4412/2016)
24.1 Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ,
κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν
ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ
με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει
ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ,
κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ
μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ
ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από
κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ.
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Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
24.2 Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ
τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν
χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το
50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι
ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ
ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του
αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Ανακζτουςα το δικαίωμα να
κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.
24. 3 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του
κυρϊςεισ, δυνάμει του παρόντοσ άρκρου, να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ
διοικθτικι προςφυγι.
ΑΡΘΡΟ 25 : ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο,
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ
των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Ειδικότερα, ωσ προσ τθν
εκνικι εργατικι και κοινωνικοαςφαλιςτικι νομοκεςία, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται
να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία
(Εργατικι Νομοκεςία) και τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, και με τθ ρθτι υποχρζωςθ
να καταβάλει τισ νόμιμεσ αποδοχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ οι οποίεσ ςε καμία
περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τισ οικίεσ
Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ, ςτισ οποίεσ τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι, να
τθρεί το
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νόμιμο ωράριο εργαςίασ, ωσ και τισ νόμιμεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, τουσ
όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, τισ λοιπζσ κοινωνικζσ παροχζσ,
αποηθμιϊςεισ, φόρουσ, κλπ., κα
ευκφνεται δε ζναντι των Ελλθνικϊν Αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ
που προκφπτει απ’ αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ
υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο Δθμόςιο, ςτουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ και ςε κάκε
τρίτο.
2. Στθν Ανακζτουςα Αρχι παρζχεται θ δυνατότθτα για ζλεγχο των ανωτζρω μζςω
των αςφαλιςτικϊν ταμείων κλπ. Σε περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των
παραπάνω αναφερόμενων όρων παρζχεται το δικαίωμα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ.
3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται και είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ
κάκε είδουσ ηθμίασ ι βλάβθσ που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό ι ςτισ κτιριακζσ
εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, εφόςον αυτι
οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ ι των εργαςιϊν του.
4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει (1) επόπτθ, για τθν επίβλεψθ τθσ ςφμβαςθσ
και επικοινωνία με αρμόδια όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τον/τθν οποίο-α κα
γνωςτοποιιςει ςε αυτιν.
5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια
των εργαηομζνων και είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά
για κάκε ατφχθμα που ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του.
6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι ςτο προςωπικό τθσ των νομίμων αδειϊν,
αναπαφςεων (REPOS) και να καλφπτει τα κενά από αςκενείσ ι αδικαιολόγθτεσ
απουςίεσ για τθν εκπλιρωςθ των αναλαμβανομζνων με τθν παροφςα
υποχρεϊςεϊν του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
7. Θ κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ςυνεπάγεται εκ μζρουσ των προςφερόντων τθν
πλιρθ αποδοχι των όρων τθσ παροφςθσ. Ρεραιτζρω λεπτομζρειεσ που αφοροφν
ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, ςτον τρόπο εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ και
ςτον τρόπο πλθρωμισ κα περιγραφοφν ςτθ ςφμβαςθ μεταξφ αναδόχου και
Ανακζτουςασ Αρχισ.
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ΑΡΘΡΟ 26 : ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ - ΠΛΘΡΩΜΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ, ΦΟΡΟΙ,
ΚΡΑΣΘΕΙ
26.1. Χρθματοδότθςθ (Άρκρο 53 παρ 2 εδ. η Ν.4412/2016)
Το ζργο χρθματοδοτείται από Ρίςτωςθ του Ρροχπολογιςμοφ του Διμου Αιγάλεω
(από τον Κ.Α. 35.6262.004, του προχπολογιςμοφ του Διμου για το ζτοσ 2018).
26.2 Φόροι - Κρατιςεισ
Θ αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςτισ ακόλουκεσ κρατιςεισ :
- κράτθςθ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, ςφμφωνα
με το άρκρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ
φόρων και κρατιςεων. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3%
και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου
- παρακράτθςθ φόρου 8% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν,
(άρκρο 64 4172/2013).
Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον Διμο Αιγάλεω.
26.3 Πλθρωμι αναδόχου/ Δικαιολογθτικά πλθρωμισ (άρκρο 200 παρ. 5 Ν.
4412/2016)
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τθν πρόοδο των
εργαςιϊν, από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου Αιγάλεω με βάςθ τα νόμιμα
δικαιολογθτικά. Τα αναγκαία δικαιολογθτικά πλθρωμισ για τθν εξόφλθςθ τθσ
μθνιαίασ παραςχεκείςασ υπθρεςίασ είναι :
1. Ρρωτόκολλο Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
το οποίο ςυντάςςεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου Αιγάλεω.
2. Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν του αναδόχου για εργαςίεσ δεδουλευμζνεσ.
3. Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ
4. Ριςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ
5. Αντίγραφο τθσ Αναλυτικισ Ρεριοδικισ Διλωςθσ (Α.Ρ.Δ.) του ΙΚΑ του
προθγοφμενου μινα, που αφορά τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν ςφμβαςθ
υπαλλιλουσ του αναδόχου, κακϊσ επίςθσ και το ςχετικό βεβαιωτικό ζγγραφο που
αφορά ςτθν πλθρωμι των ειςφορϊν.
6. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ.
Θ αμοιβι του αναδόχου επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και υπόκειται ςε
παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ
παράγραφο 26.2
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
27.1 Ο Διμοσ Αιγάλεω μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ
διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του
άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016
και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ
των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ
οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
27.2 Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ
παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010.
Θ παροφςα διακιρυξθ εγκρίκθκε με τθν με αρικ. 215/24.4.2018 Απόφαςθ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με ΑΔΑ:6ΗΚΘΩ6Ν-5ΘΡ & ΑΔΑΜ: 18REQ003005703.

Αιγάλεω , 19/03/2018
-ΟΔΘΜΑΡΧΟ

ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΜΠΙΡΜΠΑ

Αιγάλεω ,19-3-2018

Αιγάλεω , __________
ΕΘΕΩΡΘΘΘ
Θ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

τθσ Δ/ΝΣΘΣ ΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΤΕΜΙΣ ΡΑΡΟΥΤΣΘ
Τ.Ε. Γεωπονίασ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΗΘΑΡΟΣΤΟΛΟΥ
Ρ.Ε. Γεωπόνοσ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
----------------------------------------------ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ
ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΣΜΘΜΑ ΑΛΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΘΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
-------------------------------------------Κ.Α. : 35.6262.004
Α.Μ. : 10/2018
Αρικ. Πρωτ. : 6798/19-3-2018
CPV: 45343100-4

Εργαςία : «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ
ςτα Άλςθ-Ράρκα του Διμου Αιγάλεω».

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’
ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ
Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ-περιγραφι αφορά τθν εκτζλεςθ όλων των
απαραίτθτων εργαςιϊν Ρυροπροςταςίασ που απαιτοφνται:
για τθν καταπολζμθςθ των ηιηανίων,
τθν αποψίλωςθ-κακαριςμό από ξερά χόρτα και κάμνουσ,
τον πλιρθ επιφανειακό κακαριςμό από ογκϊδθ υλικά (π.χ. πζτρεσ, ξφλα,
ξερά κλαδιά), απορρίμματα ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ (π.χ. πλαςτικά,
μεταλλικά αντικείμενα, γυαλιά), υλικϊν αποψίλωςθσ (π.χ. χόρτα, ξεροί
κάμνοι)
τθν απομάκρυνςθ όλων των υλικϊν κακαριςμοφ και διαφόρων μπαηϊν,
μετά τθ ςυγκζντρωςι τουσ ςε κατάλλθλα ςθμεία όπου από εκεί κα είναι
δυνατι θ φόρτωςι τουσ ςε φορτθγά αυτοκίνθτα του Αναδόχου, τα οποία
ςτθ ςυνζχεια κα μεταφζρονται και κα απορρίπτονται ςε χϊρουσ που
επιτρζπεται, ςτo Άλςοσ Μπαρουτάδικο και Λοιμωδϊν του Διμου Αιγάλεω,
κακϊσ και ςτο Ράρκο Ελιάσ, προκειμζνου να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ
πυρκαγιάσ.
Θ βλάςτθςθ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ ποικίλει και είναι, είτε ςε ελεφκερθ φφτευςθ
μεμονωμζνα δζνδρα – κάμνοι ι ςε μορφι ςυςτάδων ι ςε γραμμικι φφτευςθ.
Μεταξφ των φυτϊν αναπτφςςονται ηιηάνια τα οποία είναι απαραίτθτο να κοποφν
ςτο φψοσ ςχεδόν του εδάφουσ.
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Θ πρϊτθ εργαςία αποψίλωςθσ κα γίνει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και θ
δεφτερθ περίπου το τελευταίο δεκαιμερο του Αυγοφςτου – αρχζσ Σεπτεμβρίου,
ανάλογα με το φψοσ και τθ κατάςταςθ τθσ βλάςτθςθσ.
Επίςθσ κα γίνει και κακαριςμόσ των χϊρων των φυτϊν, κακαριςμόσ του
περιβάλλοντοσ χϊρου των παρτεριϊν, δρόμων, παράδρομων, ςκοφπιςμα ςτισ
παρυφζσ των δρόμων και απομάκρυνςθ υλικϊν κακαριςμοφ, διαφόρων
υπολειμμάτων και γενικά οποιοδιποτε επικίνδυνο υλικό που μπορεί να αποτελζςει
εςτία ανάφλεξθσ.
Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ κα είναι επαναλαμβανόμενεσ περίπου ανά ενάμιςθ μινα,
εκτόσ αν προκφψει ζκτακτθ ανάγκθ, τα δε διάφορα υλικά κλπ. κα φορτϊνονται, κα
μεταφζρονται και κα απορρίπτονται ςε νόμιμα αδειοδοτοφμενουσ χϊρουσ εντόσ 24
ωρϊν από τθν εντολι τθσ Υπθρεςίασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα επιβάλλεται
ποινικι ριτρα για κάκε επιπλζον 24 ϊρεσ κακυςτζρθςθσ και παραμονισ των υλικϊν
ςτουσ χϊρουσ.
Ειδικότερα κα εκτελεςκοφν οι παρακάτω εργαςίεσ :
 Κοπι χόρτων με χριςθ χειροκίνθτου βενηινοκίνθτου χορτοκοπτικοφ
μθχανιματοσ.
 Κοπι και εκρίηωςθ μεμονωμζνων κάμνων (ζωσ 1,5 μ.)
 Απομάκρυνςθ όλων των υλικϊν που προζκυψαν από το βοτάνιςμα.
 Συγκζντρωςθ όλων των ςκουπιδιϊν (χαρτιά, φφλλα, ξζνα αντικείμενα κλπ.),
που βρίςκονται ςτο χϊρο των φυτϊν και απομάκρυνςθ αυτϊν.
 Συγκζντρωςθ όλων των ςκουπιδιϊν (χαρτιά, φφλλα, ξζνα αντικείμενα κλπ.),
περιβάλλοντοσ χϊρου και απομάκρυνςθ αυτϊν.
 Απομάκρυνςθ διαφόρων μπαηϊν, υπολειμμάτων και γενικά επικίνδυνων
υλικϊν ωσ εςτίεσ ανάφλεξθσ και μεταφορά ςε αδειοδοτοφμενουσ χϊρουσ.
Οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν με τθ χριςθ των κατάλλθλων
ειδικϊν μθχανθμάτων και εργαλείων από εξειδικευμζνο προςωπικό, το οποίο κα
λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ, για τθν αποφυγι ατυχθμάτων, τόςο
του προςωπικοφ, όςο και των διερχόμενων πεηϊν και οχθμάτων.
Οι εργαςίεσ που αναφζρονται κα πρζπει να εκτελοφνται άμεςα κατόπιν εντολισ τθσ
Υπθρεςίασ Ρραςίνου. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται ςτισ εντολζσ τθσ
Υπθρεςίασ κα του επιβάλλονται οι νόμιμεσ κυρϊςεισ.
Ο Διμοσ είναι υποχρεωμζνοσ κάκε χρόνο να προβαίνει ςε αποψιλϊςεισ και
προλθπτικοφσ κακαριςμοφσ βλάςτθςθσ ςε περιοχζσ ιδιαίτερθσ προςταςίασ όπωσ
άλςθ, πάρκα κλπ., ςφμφωνα με τθν Ρυρ. Δ/ξθ 4/2012, αρκρ. 94 παρ. 1 του Ν.
3852/2010.
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Θ Δ/νςθ Ρραςίνου αδυνατεί μζςα ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά όρια (Αντιπυρικι
Ρερίοδοσ) να εκτελζςει τισ παραπάνω εργαςίεσ, λόγω των μεγάλων εκτάςεων των
περιοχϊν αυτϊν και τθσ ζντονθσ ζλλειψθσ προςωπικοφ.
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν από ςυνεργείο του Αναδόχου και υπολογίηεται να
ολοκλθρωκοφν ςε πζντε ( 5 ) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Στθ ςυνολικι δαπάνθ των εργαςιϊν περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του
απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, κακϊσ
και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ από τουσ χϊρουσ του ζργου όλων των υλικϊν που κα
προκφψουν από το βοτάνιςμα και το κακάριςμα και απόρριψισ τουσ ςε
οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που επιτρζπεται.

Θ παραπάνω εργαςία κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 4412/2016
και προχπολογίςκθκε ςτο ποςό των 22.455,16 € με το ΦΠΑ (24%) και κα γίνει ςε
βάροσ του Κ.Α. 35.6262.004 του προχπολογιςμοφ του Διμου για το ζτοσ 2018.

ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΘ ΕΚΘΕΘ
Ενθμερϊνουμε ότι: Στισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρραςίνου όπωσ
προκφπτει και από τον ΟΕΥ του Διμου μασ (Φ.Ε.Κ Βϋ 2446/15.09.2014),
περιλαμβάνεται μεταξφ άλλων και ο κακαριςμόσ για λόγουσ πυροπροςταςίασ όλων
των πικανϊν εςτιϊν πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ εντόσ των χϊρων αρμοδιότθτάσ τθσ.
Οι χϊροι ευκφνθσ τθσ Διεφκυνςισ μασ, ςτουσ οποίουσ απαςχολοφνται οι
εργαηόμενοι τθσ Διεφκυνςθσ είναι οι εξισ :
ΧΩΡΟΙ

ΑΡΙΘΜΟ

ΤΝ. ΕΚΣΑΘ ΕΞΩΣ.

ΧΩΡΩΝ

ΧΩΡΩΝ (m2)

ΡΛΑΤΕΙΕΣ

90

153.000

ΡΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΕΣ

43

60.000

ΚΕΝΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΔΕΣ

7

32.000

ΑΛΣΟΣ ΜΡΑΟΥΤΑΔΙΚΟ

1

143.000

ΑΛΣΟΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ

1

12.000

ΡΑΚΟ ΕΛΙΑΣ

1

25.000

ΣΧΟΛΕΙΑ (ΔΘΜΟΤΙΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ)

69

184.000

ΚΤΘΜΑ ΜΕΚΑΤΘ, ΕΡΑΛ

1

66.000

ΓΘΡΕΔΑ ΡΟΔΟΣΦΑΟΥ

2

16.800

ΚΑΤΑΣΚΘΝΩΣΘ ΑΦΘΝΑΣ

1

24.000

ΥΡΑΙΘΙΟΙ ΑΘΛΘΤΙΚΟΙ ΧΩΟΙ

12

18.000
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ΥΡΑΙΘΙΟΙ ΧΩΟΙ ΔΘΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΘΙΩΝ

8

8.000

ΡΕΗΟΔΟΜΟΙ

17

36.000

ΡΕΙΟΧΘ ΕΛΑΙΩΝΑ (Διάςπαρτοι χϊροι)

42

60.000

295

837.800

Επίςθσ οι εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται οι

εργαηόμενοι τθσ

Διεφκυνςθσ Ρραςίνου προκειμζνου να καλυφκοφν οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ
όπωσ αυτζσ φαίνονται ςτον ΟΕΥ αφοροφν ςε:


επζκταςθ και ανανζωςθ πραςίνου πόλθσ με νζεσ φυτεφςεισ,
ανακαταςκευι

χϊρων

και

ςπορά,

επαναςπορζσ

χλοοτάπθτα,

δθμιουργία ανκϊνων κλπ.


ςυντιρθςθ πραςίνου και άρδευςθ δια χειρόσ, πραςίνου ςχολείων και
δθμοτικϊν κτθρίων. Ειδικά για τισ ςχολικζσ μονάδεσ ( 23 Νθπιαγωγεία
με 1 ειδικό , 20 Δθμοτικά με 3 ειδικά, 11 Γυμνάςια με 3 ειδικά, 11
Λφκεια και 9 Ραιδικοί Στακμοί), οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ,
απολυμάνςεισ, εντομοκτονίεσ κλπ πρζπει, για λόγουσ κυρίωσ
αςφαλείασ, να γίνονται τθν περίοδο των διακοπϊν θ οποία είναι
βζβαια μζςα ςτθν επίμαχθ χρονικι περίοδο τθσ πυροπροςταςίασ.
Επίςθσ ειδικι μζριμνα δίνεται ςτα ειδικά ςχολεία τα παιδιά των
οποίων

προζρχονται

από

όλθ

τθν

Δυτικι

Αττικι

και

ο

καλοςυντθρθμζνοσ αφλειοσ χϊροσ τουσ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ
και βοικεια ςτο ζργο τουσ.


τθν ςυντιρθςθ και τθν άρδευςθ δφο (2) γθπζδων ποδοςφαίρου τα
οποία δεν διακζτουν πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ,
και ειδικότερα ςτο ζνα, ςτο οποίο διεξάγονται αγϊνεσ εκνικισ
κατθγορίασ απαςχολοφνται ςε μόνιμθ βάςθ για ζντεκα μινεσ τον
χρόνο δφο εξειδικευμζνοι κθπουροί και ζνασ εργάτθσ κιπων, οι οποίοι
είναι επιφορτιςμζνοι με τθν ςυντιρθςθ του χλοοτάπθτα ο οποίοσ
λόγω τθσ ζντονθσ καταπόνθςθσ που υφίςταται χρειάηεται ςυνεχι και
εξειδικευμζνθ φροντίδα.



τισ μυοκτονίεσ και απεντομϊςεισ ςχολείων και δθμοτικϊν κτθρίων



ψεκαςμοί για φυτοπροςταςία



κακαριςμό αφλειων χϊρων ςχολείων και δθμοτικϊν κτθρίων



επίβλεψθ

και

απομάκρυνςθ

των

εκριηωκζντων

δζνδρων

και

ςπαςμζνων κλαδιϊν προσ άρςθ τθσ επικινδυνότθτασ για τθν αςφάλεια
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των πολιτϊν από τουσ υπαίκριουσ χϊρουσ ,τα δθμόςια κτιρια και τα
ιδιωτικά κτιρια


κακαριςμό οικοπζδων ςφμφωνα με Ρυρ. Δ/ξθ 4/2012, αρκρ. 94 παρ. 1
του Ν. 3852/2010



φφλαξθ, ςυντιρθςθ και κακαριςμό αλςϊν (Μπαρουτάδικο, Λοιμωδϊν,
Ράρκο Ελιάσ), από τα οποία όπωσ φαίνεται και ςτον ανωτζρω πίνακα,
το μεν Μπαρουτάδικο καλφπτει ςυνολικι ζκταςθ γφρω ςτα 143
ςτρζμματα ενϊ το Λοιμωδϊν καλφπτει ζκταςθ 12 ςτρεμμάτων, και
λόγω τθσ μθ φπαρξθσ δικτφου αυτόματου ποτίςματοσ ςε όλθ τθν
ζκταςθ των αλςϊν αυτϊν, είμαςτε αναγκαςμζνοι ςαν Υπθρεςία, ειδικά
κατά τουσ επίμαχουσ μινεσ , να ποτίηουμε κακθμερινά με χειροκίνθτα
μζςα λαμβάνοντασ με τον τρόπο αυτό ζνα επιπλζον μζτρο
πυροπροςταςίασ – πυραςφάλειασ αφοφ τθν εποχι αυτι λόγω ζντονθσ
ξθραςίασ και ιςχυρϊν ανζμων είμαςτε γενικότερα ςε επιφυλακι
προκειμζνου να αντιμετωπίςουμε πυρκαγιζσ που ενδζχεται να
εκδθλωκοφν.



ςυντιρθςθ, πότιςμα και κακαριςμόσ νθςίδων οδικοφ δικτφου



επίβλεψθ και επιςκευι βλαβϊν δικτφου άρδευςθσ και των
αντλιοςταςίων που ενιςχφουν με νερό το δίκτυο ποτίςματοσ.



κλαδζματα, εκριηϊςεισ και κοπζσ δζνδρων ςε όλθ τθν ζκταςθ του
Διμου



ςυντιρθςθ και καλλωπιςμόσ αφλειων χϊρων ςτθν οργάνωςθ
κρθςκευτικϊν

και

κοινωνικϊν

εκδθλϊςεων

ι

ςχολικϊν

δραςτθριοτιτων


εγκατάςταςθ χλοοτάπθτα ςε ακλθτικοφσ χϊρουσ

Επίςθσ μετά τθν ιςχφ του «Καλλικράτθ» μεταφζρκθκαν ςτθν Διεφκυνςι μασ
και πρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ όπωσ:


Υποχρζωςθ αυτεπάγγελτου κακαριςμοφ των ακακάριςτων οικοπζδων



ςυμμετοχι ςτα προγράμματα για τθν καταπολζμθςθ παραςιτικϊν
νοςθμάτων ηϊων ςε ςυνδυαςμό με το πρόγραμμα περί αδζςποτων και
ςε ςυνεργαςία με το ΔΙΚΕΡΑΗ.



Υγειονομικά μζτρα κατά τθν εκτζλεςθ ειςαγγελικϊν παραγγελιϊν (
απολυμάνςεισ, απεντομϊςεισ, και μυοκτονίεσ ςε ςπίτια, οικόπεδα και
εγκαταλειμμζνουσ χϊρουσ).
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Από τα παραπάνω φαίνεται πωσ ο ςυνδυαςμόσ τθσ μεγάλθσ διαςποράσ των
χϊρων πραςίνου ςε πολλά τμιματα (ςυνολικά 295 ςθμεία), με τθν πλθκϊρα των
αρμοδιοτιτων τθσ Διεφκυνςισ μασ, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν δυςχερι εκτζλεςθ των
εργαςιϊν. Επιπλζον, υπάρχει και θ Δθμοτικι καταςκινωςθ τθσ αφινασ, που
βρίςκεται εκτόσ των ορίων τθσ πόλθσ (60 χλμ). Σαν άμεςθ προτεραιότθτα τθσ
Διεφκυνςθσ είναι οι πλατείεσ, τα ςχολεία, οι παιδικοί ςτακμοί, οι παιδικζσ χαρζσ, οι
νθςίδεσ του οδικοφ δικτφου και γενικά οι χϊροι που κινείται το μεγαλφτερο τμιμα
του πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ, όπου τίκεται και κζμα αςφάλειασ.
Ρζρα όμωσ από όλα αυτά, βαρφνουςα ςθμαςία ζχει το γεγονόσ, ότι μετά από
ακρόεσ ςυνταξιοδοτιςεισ και πάγωμα των προςλιψεων, ςτθν Διεφκυνςι μασ
υπθρετοφν πλζον μόνο 28 κθπουροί και 9 εργάτεσ πραςίνου οι οποίοι είναι
κατανεμθμζνοι ςτα τρία Τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ. Αν ςε αυτό ςυνυπολογιςτοφν οι
κανονικζσ άδειεσ, οι θμζρεσ αςκενείασ και τα ατυχιματα, είναι αδφνατον για τθν
Διεφκυνςθ να ανταπεξζλκει ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ.
Ζχοντασ υπόψθ ότι θ περίοδοσ αιχμισ, ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ
περιόδου πυροπροςταςίασ είναι μεταξφ Μαρτίου και Οκτωβρίου, θ Διεφκυνςθ
διακζτει, πολφ μικρό αρικμό προςωπικοφ προκειμζνου να ανταπεξζλκει ςτο ζργο
τθσ. Επιπλζον, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι θ ςυντιρθςθ πραςίνου, οι
επεκτάςεισ πραςίνου, οι απεντομϊςεισ και οι μυοκτονίεσ του Διμου γίνονται από
τθν Διεφκυνςθ Ρραςίνου με αυτεπιςταςία, χωρίσ να ανατίκενται ςε ιδιϊτθ.
Θ επιλογι να ανακζςουμε με ςυνοπτικό διαγωνιςμό τμιματα των εργαςιϊν
τθσ Υπθρεςίασ μασ «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ-Πάρκα του Διμου
Αιγάλεω» ςε ιδιϊτθ ιταν θ μόνθ λφςθ για τον Διμο μασ για να ανταπεξζλκουμε
ςτθν υποχρζωςθ τθσ πυραςφάλειασ και του κακαριςμοφ, των μεγάλων ςε ζκταςθ
αυτϊν χϊρων.
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Αναλυτικά επί των εργαςιϊν τθσ μελζτθσ 10/2018:
- Οι

περιγραφόμενεσ

εργαςίεσ

πραςίνου,

ςυμπεριλαμβάνουν

τθν

κακαριότθτα και τθν αποκομιδι υπολειμμάτων , ςκουπιδιϊν, και
διαφόρων υλικϊν (γυαλιά, πλαςτικά, δομικά υλικά κ.α.), που βρίςκονται
εντόσ των περιοχϊν που περιγράφονται

και δεν αφοροφν αςτικά

απόβλθτα του Διμου μασ, για τα οποία είναι αρμόδια θ Διεφκυνςθ
Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ. Αυτό αποδεικνφεται και από τα Ε.Τ.Ε.Ρ.
(Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-ΕΤΕΡ (ΦΕΚ Β' 2221/2012) και Α.Τ.Ε.Ρ
(Αναλυτικό Τιμολόγιο Ζργων Ρραςίνου) ΦΕΚ 363B / 19-2-2013, βάςθ των
οποίων ςυντάςςονται οι μελζτεσ ζργων και εργαςιϊν πραςίνου, ςτισ
οποίεσ ςυμπεριλαμβάνεται θ εργαςία κακαριςμοφ, ςυγκζντρωςθσ,
αποκομιδισ, μεταφοράσ των προϊόντων που αφοροφν ζκαςτθ εργαςία.
- Οι εργαςίεσ βοτανίςματοσ, κακαριςμοφ, και αποκομιδισ που αναφζρονται
ςτθν μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ μασ, αφοροφν μόνο μεγάλεσ εκτάςεισ και είναι
εργαςίεσ που απαιτοφν ζνταςθ εργαςίασ με προςωπικό και μθχανιματα
που εργάηονται ταυτόχρονα ςε ζκαςτο χϊρο. Σε κάκε χϊρο πρζπει να
εργαςτοφν ταυτόχρονα 8 άτομα προςωπικό κατανεμθμζνοι ωσ εξισ: 2 με
χειροκίνθτα μθχανιματα κοπισ,

1 χειριςτισ πρεμνοφάγου για τθν

εξαγωγι κορμϊν και ριηϊν από το ζδαφοσ , 2 χειριςτζσ του
βιοκρυμματιςτι και 3 διαλογείσ – ςυλλζκτεσ των υπολειμμάτων. Στο τζλοσ
εκάςτθσ θμζρασ χρθςιμοποιείται μίνι φορτωτισ (bob-cat) και φορτθγό με
αρπάγθ. Επιπλζον χρθςιμοποιείται κατά περίπτωςθ ειδικό μθχάνθμα
κραφςθσ γυάλινων αντικειμζνων, προκειμζνου να μειωκεί ο όγκοσ τουσ
και να δοκοφν για ανακφκλωςθ. Τα ανωτζρω αναφερόμενα τεχνικά μζςα
δθλ. τον πρεμνοφάγο, τον βιοκρυμματιςτι και τον κραυςτιρα γυαλιϊν ο
Διμοσ δεν τα διακζτει ωσ μθχανιματα.
Με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ , ςασ γνωρίηουμε ότι ο Διμοσ Αιγάλεω και
ειδικά θ Διεφκυνςθ Ρραςίνου δεν διακζτει τον αναγκαίο αρικμό του προςωπικοφ
για να γίνουν οι εργαςίεσ ςτουσ χϊρουσ μεγάλθσ ζκταςθσ, όπωσ είναι τα Άλςθ
«Μπαρουτάδικο» και «Λοιμωδϊν», κακϊσ και το Ράρκο «Ελιάσ», οφτε διακζτει τα
τεχνικά μζςα (τον πρεμνοφάγο, τον βιοκρυμματιςτι και τον κραυςτιρα γυαλιϊν)
τα οποία απαιτικθκαν για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.
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Γνϊμθ λοιπόν τθσ Υπθρεςίασ μασ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, είναι ότι
αιτιολογθμζνα θ Υπθρεςία αδυνατεί να εκτελζςει τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία με
αποτζλεςμα θ ανάκεςι τθσ, με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, να
μθν παραβιάηει τθν αρχι τθσ οικονομικότθτασ, λαμβάνοντασ επίςθσ υπόψθ ότι οφτε
τα τεχνικά μζςα διακζτουμε, οφτε και τον απαιτοφμενο αρικμό προςωπικοφ για
να εκτελεςκοφν ζγκαιρα οι εργαςίεσ τθσ μελζτθσ 10/2018 τθσ Δ/νςθσ Ρραςίνου και
ωσ εκ τοφτου ςυντρζχει εξαιρετικι περίπτωςθ που δικαιολογεί τθν αναφερόμενθ
δθμοπράτθςθ.

Αιγάλεω , 19-3-2018

ΕΘΕΩΡΘΘΘ
Θ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

τθσ Δ/ΝΣΘΣ ΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΤΕΜΙΣ ΡΑΡΟΥΤΣΘ
Τ.Ε. Γεωπονίασ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΗΘΑΡΟΣΤΟΛΟΥ
Ρ.Ε. Γεωπόνοσ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
----------------------------------------------Αιγάλεω».
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ
ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΣΜΘΜΑ ΑΛΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΘΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
-------------------------------------------Κ.Α. : 35.6262.004
Α.Μ. : 10/2018
Αρικ. Πρωτ. 6798/19-3-2018
CPV: 45343100-4

Εργαςία : «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ
ςτα Άλςθ-Ράρκα του Διμου

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β’
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΘ

Α/Α

1

2

3

4

ΑΡ.ΣΙΜ
.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΣΤ 6.3.1 Βοτάνιςμα με
βενηινοκίνθτο
μθχάνθμα πεηοφ
χειριςτι ςε μθ
φυτευμζνουσ χϊρουσ
ΣΤ 6.3.2 Βοτάνιςμα με
βενηινοκίνθτο
χορτοκοπτικό
μθχάνθμα πεηοφ
χειριςτι ςε άλςθ,
πάρκα, πλατείεσ και
ελεφκερουσ χϊρουσ
ΣΤ 8.1.1 Κακαριςμόσ χϊρων
φυτϊν ςε άλςθ, πάρκα,
πλατείεσ και
ελεφκερουσ χϊρουσ
ΣΤ 8.2.1 Κακαριςμόσ

ΑΡΘΡ.
ΑΝΑΘΕΩΡ
.
ΡΣ 5371

ΜΟΝ.

ΣΙΜΘ/ΜΟΝ ΠΟΟΣ.
.

ΤΝΟΛΟ

ςτρ.

45,00

95

4.275,00

ΡΣ 5371

ςτρ.

60,00

50

3.000,00

ΡΣ 5390

ςτρ.

20,00

90

1.800,00

ΡΣ 5390

ςτρ.

20,00
160
3.200,00
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περιβάλλοντοσ χϊρου
(αφφτευτεσ επιφάνειεσ,
πλακόςτρωτα κλπ), ςε
άλςθ, πάρκα, πλατείεσ
και ελεφκερουσ χϊρουσ
5

Η 1.2

6

Ν.1

Κόψιμο-εκρίηωςθ
μεμονωμζνου κάμνου
με φψοσ ζωσ 1,5 m
Απομάκρυνςθ
διαφόρων μπαηϊν,
υπολειμμάτων και
γενικά επικίνδυνων
υλικϊν ωσ εςτίεσ
ανάφλεξθσ και
μεταφορά ςε
αδειοδοτοφμενουσ
χϊρουσ

ΡΣ 5352

τεμ.

2,00

1777

3.554,00

κ.μ.

19,00

120

2.280,00

υνολικό κόςτοσ άνευ ΦΠΑ :
ΦΠΑ 0,24 :
υνολικό κόςτοσ με ΦΠΑ :

18.109,00
4.346,16
22.455,16

Αιγάλεω , 19-3-2018
ΕΘΕΩΡΘΘΘ

Αιγάλεω ,_____________

Θ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

τθσ Δ/ΝΣΘΣ ΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΤΕΜΙΣ ΡΑΡΟΥΤΣΘ
Τ.Ε. Γεωπονίασ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΗΘΑΡΟΣΤΟΛΟΥ
Ρ.Ε. Γεωπόνοσ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
----------------------------------------------Αιγάλεω».
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ
ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΣΜΘΜΑ ΑΛΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΘΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
-------------------------------------------Κ.Α. : 35.6262.004
Α.Μ. : 10/2018
Αρικ. Πρωτ. 6798/19-3-2018
CPV: 45343100-4

Εργαςία : «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ
ςτα Άλςθ-Ράρκα του Διμου

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ’
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΘ

Σ6.3.1

Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε
μθ φυτευμζνουσ χϊρουσ
Ανακεωρείται με το άρκρο ΡΣ 5371
Βοτάνιςμα φυτϊν με χριςθ βενηινοκίνθτου χορτοκοπτικοφ πεηοφ χειριςτι, ςφμφωνα με τθν
φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-05-00. Ρεριλαμβάνεται θ κοπι των ηιηανίων ςτο
χϊρο μεταξφ των φυτϊν ι ςε επιφάνειεσ που δεν ζχουν φυτευτεί, θ απομάκρυνςθ από
τουσ χϊρουσ του ζργου όλων των υλικϊν που προζκυψαν από το βοτάνιςμα και θ
απόρριψι τουσ ςε χϊρουσ που επιτρζπεται, θ ςιμανςθ και θ λιψθ μζτρων προςταςίασ.
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.)
ΕΥΩ ςαράντα πζντε
45,00
Σ6.3.2
Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε
άλςθ, πάρκα, πλατείεσ και ελεφκερουσ χϊρουσ
Ανακεωρείται με το άρκρο ΡΣ 5371
Βοτάνιςμα φυτϊν με χριςθ βενηινοκίνθτου χορτοκοπτικοφ πεηοφ χειριςτι, ςφμφωνα με τθν
φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-05-00. Ρεριλαμβάνεται θ κοπι των ηιηανίων ςτο
χϊρο μεταξφ των φυτϊν ι ςε επιφάνειεσ που δεν ζχουν φυτευτεί, θ απομάκρυνςθ από
τουσ χϊρουσ του ζργου όλων των υλικϊν που προζκυψαν από το βοτάνιςμα και θ
απόρριψι τουσ ςε χϊρουσ που επιτρζπεται, θ ςιμανςθ και θ λιψθ μζτρων προςταςίασ.
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.)
ΕΥΩ εξιντα
60,00

Σ8.1.1 Κακαριςμόσ χϊρου φυτϊν ςε άλςθ, πάρκα, πλατείεσ και ελεφκερουσ χϊρουσ
Ανακεωρείται με το άρκρο ΡΣ 5390
Συγκζντρωςθ όλων των ςκουπιδιϊν (χαρτιά, φφλλα, ξζνα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνςι
τουσ από τουσ χϊρουσ του ζργου και απόρριψι τουσ ςε χϊρουσ που επιτρζπεται, ςφμφωνα
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με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-07-00. Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ
του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των μζςων και των εργαλείων που απαιτοφνται.
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.)
ΕΥΩ είκοςι
20,00
Σ8.2.1
Κακαριςμόσ περιβάλλοντοσ χϊρου (αφφτευτεσ επιφάνειεσ, πλακόςτρωτα
κλπ), ςε άλςθ, πάρκα, πλατείεσ και ελεφκερουσ χϊρουσ
Ανακεωρείται με το άρκρο ΡΣ 5390
Συγκζντρωςθ όλων των ςκουπιδιϊν (χαρτιά, φφλλα, ξζνα αντικείμενα κλπ), απομάκρυνςι
τουσ από τουσ χϊρουσ του ζργου και τθν απόρριψι τουσ ςε χϊρουσ που επιτρζπεται,
ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-07-00. Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι
δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των μζςων και των εργαλείων που απαιτοφνται.
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.)
ΕΥΩ είκοςι
20,00
Η1 .2 Κόψιμο - εκρίηωςθ μεμονωμζνου κάμνου με φψοσ ζωσ 1,50 m
Ανακεωρείται με το άρκρο ΡΣ 5352
Κόψιμο και εκρίηωςθ κάμνων μπορντοφρασ ι μεμονωμζνων κάμνων με μθχανικά μζςα, με
τον τεμαχιςμό ςε μικρότερα τμιματα, τθν εκρίηωςθ του υπόγειου τμιματοσ των κάμνων με
εκςκαφζα και τθν απομάκρυνςθ όλων των προϊόντων κοπισ και εκρίηωςθσ με φορτθγό
αυτοκίνθτο ςε τοποκεςία που επιτρζπεται, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν
ΕΤΕΡ 10-07-01-00. Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ
προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΩ δφο
2,00
Ν.1
Απομάκρυνςθ διαφόρων μπαηϊν, και γενικά επικίνδυνων υλικϊν ωσ εςτίεσ
ανάφλεξθσ και μεταφορά ςε αδειοδοτοφμενουσ χϊρουσ
Φόρτωςθ με φορτωτι επί φορτθγϊν με μεταφορά και απόρριψθ ςε νόμιμα
αδειοδοτοφμενουσ χϊρουσ. Αφορά φόρτωςθ από όλουσ τουσ χϊρουσ που περιγράφονται
ςτθν τεχνικι ζκκεςθ ςυμπεριλαμβανομζνων και των οικοπζδων που βρίςκονται εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων του Διμου οποιαςδιποτε ποςότθτασ ηθτθκεί από τθν υπθρεςία. Τα
υλικά κα φορτϊνονται προσ απόρριψθ εντόσ 24 ωρϊν από τθν εντολι τθσ υπθρεςίασ.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (κ.μ.)
ΕΥΩ δζκα εννιά
19,00
Αιγάλεω , 19-3-2018

ΕΘΕΩΡΘΘΘ
Αιγάλεω ,____________
Θ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ
τθσ Δ/ΝΣΘΣ ΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΤΕΜΙΣ ΡΑΡΟΥΤΣΘ
Τ.Ε. Γεωπονίασ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΗΘΑΡΟΣΤΟΛΟΥ
Ρ.Ε. Γεωπόνοσ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
----------------------------------------------ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ
ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΣΜΘΜΑ ΑΛΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΘΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
-------------------------------------------Κ.Α. : 35.6262.004
Α.Μ. : 10/2018
Αρικ. Πρωτ. 6798/19-3-2018
CPV: 45343100-4

Εργαςία : «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ
ςτα Άλςθ-Ράρκα του Διμου Αιγάλεω».

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ’
ΓΕΝΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο -ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το παρόν τεφχοσ τθσ Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (ΓΣΥ) αφορά τουσ γενικοφσ
ςυμβατικοφσ όρουσ, με βάςθ τουσ οποίουσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των
λοιπϊν τευχϊν και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, κα εκτελεςκοφν από τον Ανάδοχο που κα
αναδειχκεί, οι πάςθσ φφςεωσ εργαςίεσ που ορίηονται και που εποπτεφονται από τθ
Δ/νςθ Ρραςίνου του Διμου Αιγάλεω.
Το ακριβζσ αντικείμενο τθσ εργαςίασ κα είναι «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα
Άλςθ-Ράρκα του Διμου Αιγάλεω», όπωσ ορίηεται ςτθν αντίςτοιχθ Διακιρυξθ και τα
λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ που τθ ςυνοδεφουν.
ΑΡΘΡΟ 2ο-ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Θ παροφςα εργαςία γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
 Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Τον Ν. 4430/2016 (Αϋ 205) «Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία και
ανάπτυξθ των φορζων τθσ και άλλεσ διατάξεισ».
 Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ».
 Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».


Του Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».



Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ,
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα –
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Τροποποίθςθ Διατάξεων του ΡΔ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ»
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.
Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».
Το άρκρο 221 του Ν.4412/2016«Πργανα διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων».
Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων
και
Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου
Δθμοςίων
Συμβάςεων…».
Το άρκρο 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του Ν.
3863/2010 (Α 115) «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ,
ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ».
Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ
διατάξεισ».
Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».
Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και
άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15.
Το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».
Το Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε
δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία».
Τθ με αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. με κζμα «Ζγκριςθ του
"Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ.
4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (Βϋ 3698).



το άρκρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)



τθν υπ' αρικ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεφχοσ Β)
απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν



τθν αναγκαιότθτα λιψθσ μζτρων πρόλθψθσ (κακαριςμόσ βλάςτθςθσ), ςε
περιοχζσ ιδιαίτερθσ προςταςίασ, που βοθκοφν ςτθν αποτελεςματικι
αντιμετϊπιςθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν από φυςικά αίτια και ςτθ μείωςθ ι
και εξάλειψθ των αιτίων που οφείλονται ςε ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ,
ςφμφωνα με τθν Ρυρ. Δ/ξθ 4/2012, αρκρ. 94 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
Τθ με αρικ. 215/24.4.2018 Απόφαςθ τθσ Ο.Ε. περί ζγκριςθσ διενζργειασ
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, και ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των
λοιπϊν όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ για τθν επιλογι αναδόχου, τθν
ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ κακϊσ και τθν ςυγκρότθςθ
επιτροπισ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν με τίτλο
«Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ-Ράρκα του Διμου Αιγάλεω».
Τθ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «φκμιςθ των
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ
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Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων»
Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων,
των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα
οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των
διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

Θ ςχετικι πίςτωςθ λαμβάνεται από τον προχπολογιςμό του Διμου οικ. ζτουσ 2018
και βαρφνει τον Κ.Α. 35.6262.004. Θ Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ είναι 22.455,16 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%.
Θ χρονικι περίοδοσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι πζντε (5) μινεσ μετά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 3ο-ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΣΕΤΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ
Τα τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, ςε περίπτωςθ δε αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων
που περιζχονται ςε αυτά, θ ςειρά ιςχφοσ των τευχϊν κακορίηεται πάγια όπωσ
παρακάτω, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ :
1. Το ςυμφωνθτικό.
2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ
3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα
παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι
4. Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 4ο-ΕΞΟΔΑ
Πλα τα ζξοδα (προςωπικό, οχιματα, μθχανιματα) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ βαρφνουν τον ανάδοχο κακϊσ επίςθσ και κάκε είδουσ ηθμιά
προσ τρίτουσ που μπορεί να προκλθκεί κατά τθν εκτζλεςθ αυτισ από το προςωπικό,
τα οχιματα και τα μθχανιματα.
Υποχρεοφται επίςθσ ο ανάδοχοσ να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ περί προλιψεωσ εργατικϊν ατυχθμάτων και πάντεσ εν γζνει τουσ
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
ΑΡΘΡΟ 5ο –ΑΦΑΛΙΣΡΑ-ΔΑΠΑΝΕ
Πλα τα μθχανιματα και το τροχαίο υλικό που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι
αςφαλιςμζνα. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα
αντίςτοιχα αςφαλιςτιρια κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ:
·
Με δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ και τα ζξοδα που
αφοροφν ςτθ διάκεςθ & χριςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ που κα
χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, το προςωπικό που κα
χρθςιμοποιιςει (οδθγοί, εργάτεσ, επιςτάτθ κλπ), τα αςφάλιςτρα (κάκε είδουσ), τθ
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ςυντιρθςθ και επιςκευι του εξοπλιςμοφ, τα καφςιμα, λιπαντικά, service, Κ.Τ.Ε.Ο.,
τουσ φόρουσ και τα τζλθ κυκλοφορίασ των οχθμάτων.
·
Σε περίπτωςθ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ (μθχανιματα ι οχιματα) ι για οιονδιποτε
λόγο προκφψει αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ρθτά
ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ του με άλλο αντίςτοιχο μθχάνθμα ι όχθμα,
προκειμζνου να ολοκλθρωκεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργαςιϊν χωρίσ
διακοπι. Υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθν υπθρεςία για τθν αδυναμία
εκτζλεςθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ εργαςίασ και να ενθμερϊςει με ποιο τρόπο και
ςε πόςο χρονικό διάςτθμα κα προβεί ςτθν επανόρκωςι τθσ.
·
Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ του Αναδόχου ι ο μιςκωμζνοσ, από αυτόν,
εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι αςφαλιςμζνοσ για ςωματικζσ βλάβεσ και ηθμίεσ ζναντι
τρίτων.
·
Σε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να πάρει όλα τα
ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν,
ςυμμορφοφμενοσ πάντοτε και αμζςωσ προσ τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ.
Διευκρινίηεται ότι, προκειμζνου περί τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ των
υποδεικνυόμενων από τθν Επίβλεψθ, ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να εκφζρει καμία
αντίρρθςθ αλλά οφτε και να εγείρει αξιϊςεισ λόγω οικονομικϊν ι άλλων
επιπτϊςεων τισ οποίεσ μπορεί να ςυνεπάγεται θ εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ.
·
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, να εκτελεί κάκε
εργαςία που κα απαιτείται για τθ διαςφάλιςθ τθσ ανεμπόδιςτθσ και αςφαλοφσ
κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο που χρθςιμοποιεί κατά τθ μεταφορά των προσ
αποκομιδι υλικϊν.
·
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ άλλων ζργων
ι εργαςιϊν φορζα του Δθμοςίου Τομζα που είναι δυνατό να επθρεάηονται από τισ
εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ του, να προςτατεφει τουσ χϊρουσ εργαςίασ του και να
αποκακιςτά ι να ςυμβάλλει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των τυχόν βλαβϊν ι
διακοπϊν που προκαλεί.
ΑΡΘΡΟ 6ο –ΑΦΑΛΕΙΑ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί αςφαλιςμζνο προςωπικό για το οποίο κα
υποβάλλει ςτθν υπθρεςία τισ αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ του ΙΚΑ κάκε μινα.
Θ δαπάνθ εργοδοτικισ ειςφοράσ βαρφνει αυτόν.
Υποχρεοφται επίςθσ με δικι του δαπάνθ να αςφαλίςει με πλιρθ κάλυψθ τθσ
αςτικισ ευκφνθσ του Αναδόχου και του Εργοδότθ για πλθρωμι αποηθμίωςθσ ςε
τρίτουσ λόγω ςωματικϊν βλαβϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ και ψυχικισ οδφνθσ ι
θκικισ βλάβθσ και υλικϊν ηθμιϊν προξενοφμενων κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
Με υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου κα δθλϊνεται ότι:
αποδζχεται και ότι είναι απόλυτα ενιμεροσ τθσ φφςθσ και τοποκεςίασ τθσ
εργαςίασ, των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. Επίςθσ με
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι είναι απόλυτα
ενιμεροσ για το είδοσ και τα μζςα ευκολίασ πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν
πρόοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και για οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα οποία
κατά οποιοδιποτε τρόπο, μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το
κόςτοσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι οι εργαςίεσ κα γίνονται με ταυτόχρονθ κυκλοφορία ςτο
υφιςτάμενο οδικό δίκτυο με όλεσ τισ δυςχζρειεσ που κα προκφψουν από τθν αιτία
αυτι, τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να λάβει ςοβαρά υπόψθ του κατά τθν μόρφωςθ
τθσ προςφοράσ του.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να φυλάςςει ςε καλι κατάςταςθ με δαπάνεσ του
τα μθχανιματα, εργαλεία, υλικά κλπ. που απαιτοφνται για χριςθ ι ενςωμάτωςθ
ςτθν εργαςία.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Θ επιβλζπουςα υπθρεςία δικαιοφται να διατάξει τθν αντικατάςταςθ ι τθν άμεςθ
αποπομπι των απεικϊν, ανίκανων ι μθ τιμίων υπαλλιλων, εργοδθγϊν, τεχνιτϊν ι
οποιουδιποτε άλλου εκ του προςωπικοφ του εργολάβου. Δια τισ εκ δόλου ι
αμελείασ πράξεισ τοφτων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ υπζχει ακζραια τθν
ευκφνθ ο ανάδοχοσ.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ο αρικμόσ του αναγκαίου προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να
είναι ανάλογοσ προσ τθν ςθμαντικότθτα του ζργου, τον όγκο των εργαςιϊν, τα
χρονικά όρια εκτελζςεωσ τθσ εργαςίασ, τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και τον τόπο
εκτελζςεωσ.
Θ επιβλζπουςα αρχι δικαιοφται να διατάςςει τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του
αναδόχου εάν κρίνει τοφτο απαραίτθτο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Άπαντεσ οι εργαηόμενοι κα φοροφν φόρμα εργαςίασ. Εξωτερικά δε, κα φοροφν
προςτατευτικά γιλζκα υψθλισ ευκρίνειασ.
Οι οδθγοί του Αναδόχου κα ζχουν οπωςδιποτε τθν ανάλογθ επαγγελματικι άδεια
οδιγθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Οποιοδιποτε υλικό ικελε χρθςιμοποιθκεί υπό του αναδόχου, κα τυγχάνει
υποχρεωτικά τθσ εγκρίςεωσ τθσ υπθρεςίασ.
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ΑΡΘΡΟ 13ο
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να απομακρφνει τα προϊόντα που προκφπτουν από τισ
εργαςίεσ αποψίλωςθσ και απομάκρυνςθσ αδρανϊν υλικϊν (μπάηα κλπ.), ςφμφωνα
με τθν κείμενθ νομοκεςία.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ
ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ίςθ με το 5% του
προχπολογιςμοφ χωρίσ το Φ.Ρ.Α.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ουδεμία αποηθμίωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι για
οποιαδιποτε βλάβθ προκλθκεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, για οποιαδιποτε
φκορά ι απϊλεια υλικϊν και για οποιαδιποτε εν γζνει ηθμία αυτοφ οφειλόμενθ
είτε εισ αμζλεια, απρονοθςία ι υπαιτιότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ακολουκοφνται οι ςχετικζσ εγκφκλιοι του
ΥΡΕΧΩΔΕ και του ΥΡ-ΕΣ και εφαρμόηονται οι αντίςτοιχεσ προσ το είδοσ τθσ εργαςίασ
Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΕΤΕΡ) του ΥΡΕΧΩΔΕ κακϊσ και οι
κανονιςμοί και οι διατάξεισ που αναφζρονται ςτο τιμολόγιο και ιςχφουν τθν θμζρα
τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Θ παραλαβι τθσ εργαςίασ γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ και μετά
από ζλεγχο αυτισ κατά τθ κρίςθ τθσ. Στθ ςυνζχεια υπογράφεται το ςχετικό
πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Ο ανάδοχοσ κα επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και τα λοιπά ζξοδα τθσ
δθμοπραςίασ.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά
παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ
τουσ φόρουσ υπζρ τρίτων.
Ειδικότερα, κατά τθν εξόφλθςθ των τιμολογίων του μειοδότθ που κα αναδείξει ο
διαγωνιςμόσ κα γίνονται οι εξισ κρατιςεισ :
- κράτθςθ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, ςφμφωνα
με το άρκρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ
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φόρων και κρατιςεων. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3%
και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου
- παρακράτθςθ φόρου 8% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν,
(άρκρο 64 4172/2013).
Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον Διμο Αιγάλεω.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Αιγάλεω, 19-3-2018
ΕΘΕΩΡΘΘΘ

Θ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

τθσ Δ/ΝΣΘΣ ΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΤΕΜΙΣ ΡΑΡΟΥΤΣΘ
Τ.Ε. Γεωπονίασ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΗΘΑΡΟΣΤΟΛΟΥ
Ρ.Ε. Γεωπόνοσ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
----------------------------------------------ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ
ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΣΜΘΜΑ ΑΛΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΘΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
-------------------------------------------Κ.Α. : 35.6262.004
Α.Μ. : 10/2018
Αρικ. Πρωτ. 6798/19-3-2018
CPV: 45343100-4

Εργαςία : «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ
ςτα Άλςθ-Ράρκα του Διμου Αιγάλεω».

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ε’

ΕΝΣΤΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
Του (ςτοιχεία του προςφζροντοσ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
με Ζδρα …………………………………………… Οδόσ ……………………………………............................
Αρικ. ………………….Τ.Κ. ……………….. τθλ. ………………………….. Φαξ. ……………………………….

Προσ τον Διμο Αιγάλεω
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ που αφορά τθν εργαςία που
αναγράφεται ςτθν επικεφαλίδα (Ρροχπολογιςμό, Τεχνικι Ζκκεςθ, Τιμολόγιο,
Συγγραφι Υποχρεϊςεων κλπ.) κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ
αυτισ, υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και
χωρίσ επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ με τισ
ακόλουκεσ τιμζσ επί των τιμϊν του Τιμολογίου τθσ Μελζτθσ και τθν ςυνολικι τιμι
επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ αυτισ χωρίσ ΦΡΑ.
…………………………………………. , ………./………./……………
Ο Ρροςφζρων

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
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Α/Α

1

ΑΡ.ΣΙΜ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΑΡΘΡ.
ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΜΟΝ.

ΣΙΜΘ/ΜΟΝ

ΠΟΟΣ.

ΣΤ 6.3.1 Βοτάνιςμα με
βενηινοκίνθτο
μθχάνθμα πεηοφ
χειριςτι ςε μθ
φυτευμζνουσ χϊρουσ
ΣΤ 6.3.2 Βοτάνιςμα με
βενηινοκίνθτο
χορτοκοπτικό
μθχάνθμα πεηοφ
χειριςτι ςε άλςθ,
πάρκα, πλατείεσ και
ελεφκερουσ χϊρουσ
ΣΤ 8.1.1 Κακαριςμόσ χϊρων
φυτϊν ςε άλςθ, πάρκα,
πλατείεσ και
ελεφκερουσ χϊρουσ
ΣΤ 8.2.1 Κακαριςμόσ
περιβάλλοντοσ χϊρου
(αφφτευτεσ επιφάνειεσ,
πλακόςτρωτα κλπ), ςε
άλςθ, πάρκα, πλατείεσ
και ελεφκερουσ χϊρουσ

ΡΣ 5371

ςτρ.

95

ΡΣ 5371

ςτρ.

50

ΡΣ 5390

ςτρ.

90

ΡΣ 5390

ςτρ.

160

5

Η 1.2

ΡΣ 5352

τεμ.

1777

6

Ν.1

κ.μ.

120

2

3

4

Κόψιμο-εκρίηωςθ
μεμονωμζνου κάμνου
με φψοσ ζωσ 1,5 m
Απομάκρυνςθ
διαφόρων μπαηϊν,
υπολειμμάτων και
γενικά επικίνδυνων
υλικϊν ωσ εςτίεσ
ανάφλεξθσ και
μεταφορά ςε
αδειοδοτοφμενουσ
χϊρουσ

ΤΝΟΛΟ

υνολικό κόςτοσ άνευ ΦΠΑ :
ΦΠΑ 0,24 :
υνολικό κόςτοσ με ΦΠΑ :
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υνολικι Προςφερόμενθ Σιμι :
Ολογράφωσ :

…………………………………., ………./………./……….

Ο Ρροςφζρων
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σ’
ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και
τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι
θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/
ανακζτοντα φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 6014
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΙΕΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 2, ΑΙΓΑΛΕΩ,
122 43
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΧΑΤΗΘΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
- Τθλζφωνο: 210.53.12.731
- Θλ. ταχυδρομείο: kiposegaleo@yahoo.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.aigaleo.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του
ςχετικοφ CPV): «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ-Ράρκα του Διμου Αιγάλεω».
CPV: 45343100-4
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *…….+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν
υπάρχει): *……+
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα,
αναφζρετε
άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι,
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι
προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι
επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ
ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό
των εργαηομζνων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
είναι
εγγεγραμμζνοσ
ςε
επίςθμο
κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων
οικονομικϊν
φορζων
ι
διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει
εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και,

[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του
καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον
ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ,
κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον
επίςθμο κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει
όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ
ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ
να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και
φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που
κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι
διατίκεται δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+

Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
από κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ
εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) *……+
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
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φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ
οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν
από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ
ι των τμθμάτων για τα οποία ο
οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει
προςφορά.

β) *……+

γ) *……+

Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των
προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό
φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Απάντθςθ:
Ονοματεπϊνυμο
*……+
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και *……+
τον τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
*……+
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ
τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στιριξθ:
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα
κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο
μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και
κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V
κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ
ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και
υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ
φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται
για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που
κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν
ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να *+Ναι *+Πχι
ανακζςει
οποιοδιποτε
μζροσ
τθσ
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
υπεργολαβίασ;
ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ
φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ
ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για
κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
ix
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ ·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ

δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ

τρομοκρατίασxiv·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που
καταδίκεσ:

ςχετίηονται

με

ποινικζσ Απάντθςθ:

Υπάρχει
τελεςίδικθ
καταδικαςτικι
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxvi το
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται
ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι
απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία
ζχει
οριςτεί
απευκείασ
περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ
λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί *
+·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ
*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
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καταδικαςτικι απόφαςθ:

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, *+ Ναι *+ Πχι
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxxi:
Φπαρξθ εμπειρίασ του οικονομικοφ φορζα *+ Ναι *+ Πχι
ςε ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ με το
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (Εργαςίεσ
Ρραςίνου και Εργαςίεσ Υποδομϊν), που να
παρζχει εχζγγυα άριςτθσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Φπαρξθ
τριϊν
βεβαιϊςεων
καλισ *+ Ναι *+ Πχι
εκτζλεςθσ από Δθμόςιουσ ι Ιδιωτικοφσ
φορείσ;
Ο
οικονομικόσ
φορζασ
είναι *+ Ναι *+ Πχι
εγγεγραμμζνοσ ςτο ΜΕΕΡ (Μθτρϊο
Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων) για ζργα
Ρραςίνου και είναι ςτελεχωμζνοσ με το
ανάλογο προςωπικό;
Ριςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου *+ Ναι *+ Πχι
με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι
τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ
το οποίο κα πρζπει να είναι ςυναφζσ με το
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι βεβαίωςθ
εγγραφισ του κάκε ενδιαφερόμενου
παρόχου ςτο επαγγελματικό ι εμπορικό
μθτρϊο ι επαγγελματικι ζνωςθ ι
βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από
αρμόδια δθμόςια αρχι, που κα ζχουν
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Εξειδίκευςθ των παρακάτω ςτοιχείων :
1. Τον αρικμό των εργαηομζνων
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2. Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ
3. Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ
ςτθν
οποία
υπάγονται
οι
εργαηόμενοι
4. Το φψοσ του προχπολογιςμζνου
ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ
φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν
των εργαηομζνων
5. Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν
με
βάςθ
τα
προχπολογιςκζντα ποςά
6. Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ
ανά άτομο, όταν πρόκειται για
κακαριςμό χϊρων
Φπαρξθ αντιγράφου τθσ ςυλλογικισ *+ Ναι *+ Πχι
ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται
οι εργαηόμενοι;
Φπαρξθ του ελάχιςτα απαιτοφμενου *+ Ναι *+ Πχι
τεχνικοφ εξοπλιςμοφ (τουλάχιςτον ζνα
χορτοκοπτικό μθχάνθμα, ζνασ φορτωτισ
και δφο φορτθγά αυτοκίνθτα ωφζλιμου
βάρουσ άνω των 10 τόνων) και των
παρακάτω εγγράφων;
1. Για τα μθχανιματα: α) Άδεια
κυκλοφορίασ, β) Αςφαλιςτιριο
ςυμβολαίου ςε ιςχφ και γ)
Βεβαίωςθ καταβολισ τελϊν χριςθσ
μθχανιματοσ (ΜΕ).
2. Για τα φορτθγά : α) Άδεια
κυκλοφορίασ β) Αςφαλιςτιριο
ςυμβολαίου ςε ιςχφ γ) Αποδεικτικό
πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ
2017 και δ) ΚΤΕΟ
Ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί Σφςτθμα *+ Ναι *+ Πχι
Διαχείριςθσ Υγείασ και Αςφάλειασ κατά ΕΛΟΤ
1801:2008 ι αντίςτοιχο;
Ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί Σφςτθμα *+ Ναι *+ Πχι
Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ κατά ISO
14001:2004 ι αντίςτοιχο;

Σελίδα 60 από 69

18PROC003051035 2018-05-07
Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει *+ Ναι *+ Πχι
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα
ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
Εάν όχι αναφζρετε:
ΑΦΑΛΙΘ
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
α)*……+·
α)*……+·
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
β)*……+
β)*……+
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ
απόφαςθσ;
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
-*+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
-*……+·
-*……+·
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
-*……+·
-*……+·
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε:
γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει
δ) *+ Ναι *+ Πχι
δ) *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
αςφάλιςθσ που οφείλει
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
πλθροφορίεσ
ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ,
*……+
*……+
των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα,
ςφγκρουςθ
ςυμφερόντων
ι
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
και εργατικοφ δικαίουxxv;
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
*+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ
-[.......................]
οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα
δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων
ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ
*+ Ναι *+ Πχι
xxviii
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ
*+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ;
*…...........+
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix,
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι
*+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ
ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ
πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των
κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι

Σελίδα 64 από 69

18PROC003051035 2018-05-07
Δ. Άλλοι λόγοι αποκλειςμοφ.
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν
Απάντθςθ:
που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ
*+ Ναι *+ Πχι
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ
των εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει
ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ
επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ
και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxiii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα
ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxiv.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά
ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ...
*προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ
κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να
προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ...
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι,
παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό,
αρικμόσ αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i

Σε περίπτωση ποσ η αναθέτοσσα αρτή /αναθέτων υορέας είναι περισσότερες (οι) της (τοσ) μίας (ενός)
θα αναυέρεται το σύνολο αστών
ii
Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και
τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα
2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ
ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς.
42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του
Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
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xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο
άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων
εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του
ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο
τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ
υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με
το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
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μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000)
ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω
πρόςβαςθ.
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