Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EFSTRATIOS LALES
Ημερομηνία: 2017.11.30 11:13:30 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΔΡΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 52727/30-11-2017

Διακήρυξη για την ανάθεση σε ανάδοχο εκτέλεσης της
Σύμβασης
Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο:1
''Συντήρηση κήπων πάρκων''
Ο

Δ ή μ α ρ χ ο ς

Δ ρ ά μ α ς

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας:
''Συντήρηση κήπων πάρκων''
Εκτιμώμενης αξίας 133.870,13 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της
παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της ως άνω εργασίας.

Υπόδειγμα τευχών διακήρυξης ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο. Για τον ορισμό των γενικών
υπηρεσιών πρβλ άρθρο 2 παρ. 1 περ. 9 υποπερ. β΄ ν. 4412/2016
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου

Πόλη

Δράμα

Ταχυδρομικός Κωδικός

66133

Χώρα2

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

3

EL 514

Τηλέφωνο

2521350773

Φαξ

2521350797

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

gbar@dimosdramas.gr
4

Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Βαρσάμης Γεώργιος
τηλέφωνο :2521350773
fax: 2521350797
email: gbar@dimosdramas.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.dimos-dramas.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)5

http://www.dimos-

2

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
3
4

5

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων
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dramas.gr/service/dimarchos/genikosgrammateas/dnsi-perivallontos-prasinou/
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 6 o Δήμος Δράμας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας ΟΤΑ)7
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.8
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας 9
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Βαρσάμης Γεώργιος
τηλέφωνο :2521350773
fax: 2521350797
email: gbar@dimosdramas.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης10
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Δράμας. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 35.6262.04 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2018 του Δήμου Δράμας 11 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 603/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση
κήπων πάρκων» στην πόλη της Δράμας και στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Δράμας, για
διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 31-12-2018.
6

7

8

9
10
11

Αναφέρεται το είδος της Α.A., π.χ. Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου
κλπ. και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις
του άρθρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ ν. 4412/2016
Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
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Περιληπτικά οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν είναι η διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα
με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας, το κούρεμα με χλοοκοπτική μηχανή, το κλάδεμα θάμνων, η
ανανέωση – διαμόρφωση κόμης, η λίπανση, η ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων η κοπή
παρόδιας βλάστησης και άλλες εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην συνταχθείσα από την Δ/νση
Περ/ντος και Πρασίνου, αριθμ. 13/2017 Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή Αντικειμένου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).
Τόπος παροχής της εργασίας είναι οι χώροι πρασίνου (κήποι, πάρκα, νησίδες κ.α) της περιοχής του Δήμου
Δράμας πλην του Δημοτικού Κήπου, του Κήπου της Αγίας Βαρβάρας , των νησίδων της οδού Εθνικής
Αμύνης και των παρτεριών της πλατείας Ελευθερίας.
Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :
Πίνακας 1. Απαιτούμενες εργασίες συντήρησης κήπων - πάρκων
Α/Α

Είδος Εργασιών

Κωδικός
άρθρου

Κωδικός
αναθεώρησης

A.T.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας
(Ευρώ)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Διαμόρφωση θάμνων σε
μπορντούρα με χειροκίνητο
μηχανικό ψαλίδι
μπορντούρας

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.6.2

ΠΡΣ 5352

1

m

1.124,00

0,25

2

Κούρεμα χλοοτάπητα και
χλοοτάπητα πρανών με
βενζινοκίνητη χλοοκοπτική
μηχανή

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.1

ΠΡΣ 5530

2

στρ

1.515,15

27,5

3

Κλάδεμα θάμνων,
ανανέωση - διαμόρφωση
κόμης παλαιών
αναπτυγμένων θάμνων
ύψους έως 1,70 m

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1

ΠΡΣ 5353

3

τεμ

800,00

0,60

4

Κλάδεμα θάμνων,
ανανέωση κόμης παλαιών
αναπτυγμένων θάμνων,
ύψους πάνω από 1,70 m

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2

ΠΡΣ 5353

4

τεμ

200,00

2,75

5

Λίπανση χλοοτάπητα,
χειρονακτική

ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4

ΠΡΣ 5540

5

στρ

70,00

11,25

6

Διαμόρφωση κόμης
δένδρων ύψους μέχρι 4m

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1

ΠΡΣ 5354

6

τεμ

100,00

8,75

7

Ανανέωση κόμης ή κοπή
δένδρων ύψους από 4 μέχρι
8m

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1

ΠΡΣ 5354

7

τεμ

300,00

25,00

8

Διαμόρφωση κόμης
δένδρων ύψους από 4 μέχρι
8m

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2

ΠΡΣ 5354

8

τεμ

400,00

20,00

9

Ανανέωση κόμης ή κοπή
μεγάλων δένδρων ύψους 12
- 16 m, σε πλατείες, πάρκα
κλπ

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3

ΠΡΣ 5354

9

τεμ

150,00

100,00

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.4

ΠΡΣ 5354

10

τεμ

50,00

140,00

10

Ανανέωση κόμης ή κοπή
μεγάλων δένδρων, ύψους
12-16m σε νησίδες,
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ερείσματα κλπ.

11

Ανανέωση κόμης ή κοπή
μεγάλων δένδρων ύψους 16
- 20 m, σε πλατείες, πάρκα
κλπ

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5

ΠΡΣ 5354

11

τεμ

100,00

150,00

12

Ανανέωση κόμης ή κοπή
μεγάλων δένδρων ύψους
πάνω από 20 m, σε
πλατείες, πάρκα κλπ

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.7

ΠΡΣ 5354

12

τεμ

30,00

250,00

13

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

ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2

ΠΡΣ 5371

13

στρ

566,00

30,00

14

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

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ0.8.1.1

ΠΡΣ 5390

14

στρ

1.225,00

10,00

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 77313000-7 (Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 165.998,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 133.870,13€ και ΦΠΑ : 32.128,83€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την στιγμή της υπογραφής της σχετικής σύμβασης και μέχρι την
31-12-201812
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην αριθμ.
13/2017 συνταχθείσα από την Δ/νση Περ/ντος και Πρασίνου Τεχνική Έκθεση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει 13 μόνο τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως14:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 του ν. 4314/2014 (Α' 265)15, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
12
13
14

15

Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης
Άρθρο 86 ν.4412/2016
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,16
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014
(ΦΕΚ 85/Α) και εν συνεχεία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρµογή του Ν. 4412/2016.
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»17, της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 του π.δ. 39/2017 “Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών”
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

16
17

Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
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 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
 της παραγράφου 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και της παραγράφου 1 του
άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων – Λοιπές μεταβατικές ρυθμίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ
114/8-6-2006, τεύχος Α’), Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
 των διατάξεων του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α')
 της αριθμ. 603/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού
 της αριθμ. 286/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του
διαγωνισμού (και των Παραρτημάτων αυτής)

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ 60/07.
Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ισχύει:



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ:
30/11/2017
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 30/11/2017



ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 26/12/2017 και ώρα 17:00



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Την τέταρτη ημέρα και ώρα 9:00 π.μ. από την
καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
προσφορών
στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , δηλαδή την 02/01/2018

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18

Δεν απαιτείται.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 19

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 20.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.21 : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 50529
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
: www.dimos-dramas.gr

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους22
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

18
19

20
21
22

Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης23 είναι τα ακόλουθα:





η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα24 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής



το σχέδιο της σύμβασης

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 25
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος 26.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 5 ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο 27. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

23

24

25
26

27

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
Για συμβάσεις κάτω των ορίων
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των
ενδιαφερομένων.
Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών 28.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 29
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 30
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 31 Επιπλέον τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο ( παρ.14 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση32 των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα33.
2.1.5 Εγγυήσεις34
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη28
29

30
31
32

33
34

Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016
Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016
Με την παρ.14 του άρθρου 107 του νόμου 4497/2017, προστίθεται εδάφιο στην παρ. 10 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016
και µε την παράγραφο 17 προστίθεται νέο εδάφιο στην παραγράφου 4 του άρθρου 92 του Ν.4412/2016 προκειµένου να
αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της µετάφρασης των αποδεικτικών εγγράφων µε τρόπο ώστε να περιλαµβάνει εκτός της επίσηµης
µετάφρασης που διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και τις µεταφράσεις που
διενεργούνται από άλλα αρµόδια κατά νόµο πρόσωπα και φορείς.
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Όσον αφορά στην έκδοση εγγυήσεων συμμετοχής από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σημειώνεται ότι, σύμφωνα
με το άρθρο 86 του ν. 4387/2016, συστάθηκε Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) με αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον
τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., η λειτουργία του οποίου άρχεται την 01.01.2017.
Όσον αφορά στα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 δεύτερο και
τρίτο εδάφιο του ν. 4412/2016 (άρθρο 302 παρ. 3 δεύτερο και τρίτο εδάφιο του ν. 4412/2016 για τις
συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ), οι εγγυήσεις συμμετοχής δύνανται να παρέχονται και με γραμμάτια του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, οι
δε αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδέχονται τα σχετικά γραμμάτια. Τα γραμμάτια σύστασης
χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την παροχή εγγυήσεων
συμμετοχής συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει
του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“ Περί συστάσεως και αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ”), το δε Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων είναι αυτό που φέρει την ευθύνη για την έκδοσή τους.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στον
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών υπάρχουν στο παράρτημα V.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.35
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή36 για την υποβολή προσφοράς37. Παρόλα αυτά η
Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.38

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής39
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 40, που
ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (2.678 €)41.
Η εγγύηση συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι 210 μέρες, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ'
αυτών, και

35

36
37

38
39
40

41

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016)
Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (περ. α παρ. 1
άρθρου 72 ν. 4412/2016).
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γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή
ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων
βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί
αµετακλήτως.42
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού43
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 44 (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη45 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους46:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
42
43

44

45

46

Πρβλ. παρ.4 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Πρβλ. άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016. Με την παρ.9 του άρθρου 107 του νόμου Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017,
προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, προκειµένου οι διατάξεις του άρθρου για τους λόγους
αποκλεισμού να µην εφαρµόζονται στις περιπτώσεις διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία ίση ή
µικρότερη του ποσού των 2.500 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (Πρβλ. παρ.7, άρθρ. 107 ν.
4479/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’)).
Η προηγούμενη φράση «τελεσίδικη» της παρ.1 του αρθρ. 73 του ν. 4412/2016 αντικαταστάθηκε από την φράση
«αμετάκλητη» με την παρ.6 του άρθρου 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’)
Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση. Επίσης, επιβάλλεται κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος να τηρεί τις διατάξεις της
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου 47.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους48.
2.2.3.3 Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.

47
48

Πρβλ. παρ. 1 άρθρο 335 του Ν.4412/2016 (Α'147) όπως εισήχθη με το άρθρο 39 του Ν.4488/17
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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2.2.3.4. Αποκλείεται49 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 50,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα κατά την παρ.1 του άρθρου 107 του ν.
4497/2017, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 5 τού άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση β΄ της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

49

50

Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας51
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι
«Συντήρηση κήπων πάρκων», όπως αναφέρονται στην τεχνική έκθεση-περιγραφή του αντικειμένου του
παραρτήματος Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Για την απόδειξη των
ανωτέρω προσκομίζουν:


Για τους οικονομικούς φορείς που εδρεύουν εκτός Ελλάδας απαιτείται η προσκόμιση των
δικαιολογητικών που απαιτούνται στη χώρα καταγωγής τους για την παροχή υπηρεσιών συναφών
προς το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.



Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της
παρούσας σύμβασης, απαιτείται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους με την προσκόμιση
βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών , βεβαίωσης αρμόδιας φορολογικής
αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων και ένορκης δήλωσης
ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους.

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα52
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται53:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (για την διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου
ανταγωνισμού)54, να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου με αυτό της
παρούσας διακήρυξης και συνολικού ύψους τουλάχιστον ανάλογου αυτού του προϋπολογισμού, ήτοι
133.870,13 ευρώ, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
51
52

53
54

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και
της αξιοπιστίας τους.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς
φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις
πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά
παραδείγματα.
Όπως υποσημείωση ανωτέρω
Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν
πριν από την τελευταία τριετία
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β) να διαθέτουν να διαθέτουν τουλάχιστον ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων ή Γεωπόνων ή ΤΕ
Δασοπονίας ή Γεωπονίας, που θα επιβλέπει τις εργασίες των συνεργείων
γ) να διαθέτουν τον ελάχιστο απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό που αριθμεί σε: ένα φορτηγό, δύο
χλοοκοπτικές μηχανές, έξι θαμνοκοπτικές μηχανές (μισινέζες),
δύο χλοοκοπτικά τρακτέρ, δύο
τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, ένα μπουρντουροψάλιδο, δύο φυσητήρες

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα , να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς 55. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες56.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 57.
Η εκτέλεση των εργασιών του πίνακα 1 του υποκεφάλαιου 1.3 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα
ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην
ένωση αυτή58.
2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ59 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
55

56
57
58

59

Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Δυνατότητα της A.A. σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016 να απαιτεί την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων
καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων,
από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. Τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα60
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 61.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 και 2.2.5)62.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3.και 2.2.3.463.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν 64.
Β.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 65:
60

61
62
63

64
65

Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
Eιδικότερα στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή (Α.Α) δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
γ) Για την παράγραφο 2.2.3.3. (παράβαση εργατικής νομοθεσίας) η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού,
από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου
των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.
Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το αντίστοιχο Μητρώο Παραβατών οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον
συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της
εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2 Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
Για τους οικονομικούς φορείς που εδρεύουν εκτός Ελλάδας απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών
που απαιτούνται στη χώρα καταγωγής τους για την παροχή υπηρεσιών συναφών προς το αντικείμενο της
παρούσας σύμβασης.
Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης, απαιτείται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους με την προσκόμιση βεβαίωσης από
αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών , βεβαίωσης αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία
να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων και ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου,
στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους.
Β.3 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν :
α) Κατάλογο των κυριότερων συναφών υπηρεσιών που παρείχαν την τελευταία πενταετία (για τη
διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού) σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, συνολικού
προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου των 133.870,13 ευρώ.
Για εργασίες που παρείχε ο οικονομικός φορέας για λογαριασμό δημόσιου φορέα απαιτείται επιπλέον η
προσκόμιση του συμφωνητικού και της αντίστοιχης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ενώ για εργασίες που
παρείχε ο οικονομικός φορέας για λογαριασμό ιδιωτικού φορέα απαιτείται να προκομίσει αντίγραφο των
αντίστοιχων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
β) Τίτλος σπουδών της απαιτούμενης ειδικότητας (ΠΕ Δασολόγων ή Γεωπόνων ή ΤΕ Δασοπονίας ή
Γεωπονίας).
γ) Δήλωση του ελάχιστου απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού που αριθμεί σε: ένα φορτηγό, δύο
χλοοκοπτικές μηχανές , έξι θαμνοκοπτικές μηχανές (μισινέζες), δύο χλοοκοπτικά τρακτέρ, δύο
τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, ένα μπουρντουροψάλιδο, δύο φυσητήρες και προσκόμιση της άδειας
κυκλοφορίας του φορτηγού και για τον υπόλοιπο τεχνικό εξοπλισμό των τιμολογίων αγοράς τους. 66
Β.4 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

66

Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
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Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 67

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης68
Κριτήριο ανάθεσης69 της Σύμβασης70 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
μόνο βάσει τιμής71.
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός οικονoμικοί φορείς έχουν προσφέρει την ίδια ακριβώς
χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται με βάση την παρούσα Διακήρυξη για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ].
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Επιπλέον η προσφερόμενη τιμή παραμένει σταθερή καθόλη
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή αυτής.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής72.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 73.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 74 που υποστηρίζεται από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
67
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Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1
και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
Πρβλ. παρ.2 περ.β του άρθρου 107 του ν. 4497/2017
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της 75.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 76, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς κατά τη σύνταξη και υποβολή της οικονομικής τους
προσφοράς θα πρέπει πέραν της συμπλήρωσης της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας να επισυνάψουν
συμπληρωμένο, ψηφιακά υπογεγραμμμένο και το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
75
76

Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 15, παρ. 1.2 της ως άνω υπουργικής απόφασης
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απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας77.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν78:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/201679, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ80 το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα III). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της
παρούσας διακήρυξης.
γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου
όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι οι
προσφορές τους ισχύουν για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη ημερομηνία της
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και ότι αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους για ίσο
χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί 81.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το υποκεφάλαιο 2.2.5 της παρούσης καθώς και με την “ΤΕΧΝΙΚΗ
77

78
79

80
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Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
Με την παρ.13 του άρθρου 107 του νόμου Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’) εισάγεται πλέον η δυνατότητα
υπογραφής του µόνο από το νόµιµο εκπρόσωπο ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο στην
περίπτωση νομικών προσώπων.
Πρβλ. Άρθρο 97, παρ.4 του Ν. 4412/2016.
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ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν στην τεχνική τους προσφορά, ψηφιακά υπογεγραμμένο το
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, όπως παρακάτω:
Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

Απάντηση

Παραπομπή

Γενικά
Συμμόρφωση ως προς τους όρους
της διακήρυξης, της συγγραφής
υποχρεώσεων, του τιμολογίου
μελέτης και της τεχνικής
περιγραφής

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σύμφωνα
με
φάκελο
δικαιολογητικών

το

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που
είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής 82.
Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς κατά τη σύνταξη και υποβολή της οικονομικής τους
προσφοράς θα πρέπει πέραν της συμπλήρωσης της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας να επισυνάψουν
συμπληρωμένο, ψηφιακά υπογεγραμμένο και το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, στο οποίο αναγράφεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του
συνόλου του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης εργασίας (ποσό χωρίς το ΦΠΑ) .
Επειδή στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω
ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς, την τιμή με δύο (2)
δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που
προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς (προϋπολογισμός μελέτης χωρίς το ΦΠΑ).
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 83
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα84, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή 85 στην 13/2017 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) της
παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών86
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

82

83
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Πρβλ. άρθρο 85 του ν. 4412/2016 [Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε
επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η
αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής]
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Άρθρο 95 παρ.1 ν. 4412/2016
Άρθρο 26 παρ.4 περ.β του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών87
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης)της παρούσας 88,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία αποτελεί εναλλακτική προσφορά όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 2.4.1 της παρούσας
διακήρυξης,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

87
88

Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών89
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια 90:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 9:00π.μ.,
δηλαδή την 02/01/2018.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει να ενημερώσει με σχετική πρόσκληση (ηλεκτρονικά ή με
τηλεομοιοτυπία) τους οικονομικούς φορείς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές, για την
ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών καθώς και της αποσφράγισης των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. Αναφορικά με το τελευταίο, η αναθέτουσα αρχή θα
διαβιβάσει σε όλους τους παραπάνω οικονομικούς φορείς, την απόφαση της αρμόδιας οικονομικής
επιτροπής περί ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου91.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και
ενιαία.
89

90

91

Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
Με την παρ.18 του άρθρου 107 του νόμου 4497/2017, αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016 και
ορίζεται πλέον ότι το αποτέλεσµακάθε διακριτού σταδίου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου,
επικυρώνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά της οποίας χωρεί ένσταση κατά το άρθρο
127 ή προδικαστική προσφυγή κατά το άρθρο 360, κατά περίπτωση, καθώς επίσης προσδιορίζονται οι περιπτώσεις εκείνες
στις οποίες τα αποτελέσµατα όλων των σταδίων µπορούν να επικυρώνονται µε µια µόνο απόφαση.
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή92 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές 93.

Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συµµετέχοντες. Ειδικά, για τις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εκδίδεται µία απόφαση, κατά τα
ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συµβάσεις µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής ανεξαρτήτως ποσού
και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσµατα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής
διαδικασίας και β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση
κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση.
Κάθε απόφαση κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ94.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

95

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών 96 από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6 αυτής.
92
93
94
95
96

Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103
του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών
μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος
ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός
του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησης του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν.4412/2016, και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. , ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 97.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
97

Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών
επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36
του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης,
έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, «θέτοντάς του προθεσμία
που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες» από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) (άρθρο 379 παρ. 7 του Ν.4412/2016 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016, την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017, την παρ.
17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17).
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 98 η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ 99. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης
της προσβαλλόμενης παράλειψης100.

98
99
100

Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
Πρβλ. Άρθρο 361 παρ.1 του ν. 4412/2016- άρθρο 4 του Π.Δ. 39/2017
Πρβλ. άρθρο 361 παρ.2 του ν. 4412/2016- άρθρο 4 του Π.Δ. 39/2017
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 101 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 102. Ως ημερομηνία υποβολής
της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού103. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου (άρθρο 8
παρ.2 του ΠΔ 39/2017) (άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016). Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου
επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 365,
παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας
όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του (άρθρο 362 παρ.3 του Ν.4412/2016) (άρθρο 7 του ΠΔ
39/2017). Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία
δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου (άρθρο 362 παρ.4 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3
παρ.4 του ΠΔ 39/2017). Επίσης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών104.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το ύψος
του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.)
της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600)
ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Το εν λόγω παράβολο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής του ή σε
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια 105. Το παράβολο
καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου
γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη
της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο
προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι:


εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα,



επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη
“πληρωμένο” καθώς και



βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το
αποδέχεται (άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 39/2017).

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας106 σύμφωνα με το άρθρο 368, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.
4412/2016107. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366
(παράγραφοι 1 και 2) του ν.4412/2016108.
101
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103
104
105
106
107

108

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016, στο άρθρο 4 του Π.Δ. 39/2017 και στο άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Πρβλ. Άρθρο 8 παρ.3 του Π.Δ. 39/2017
Πρβλ. Άρθρο 360 παρ.2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 3 παρ.3 του Π.Δ. 39/2017
Πρβλ. Από το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 5 παρ5. του Π.Δ. 39/2017
Πρβλ. Άρθρα 20 και 21 του Π.Δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ δύναται να αποφανθεί διαφορετικά ως προς την προσωρινή προστασία της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το
άρθρο 364 του Ν. 4412/2016 όπως συμπεριλαμβάνεται και στο άρθρο 15 του Π.Δ. 39/2017
Πρβλ. Επίσης άρθρο 6 του Π.Δ. 39/2017
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Οι αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν συμμορφωθεί με
την υποχρέωση κοινοποίησης της κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στους ενδιαφερόμενους, τότε
η κοινοποίηση γίνεται από την ΑΕΠΠ ώστε οι τελευταίοι να ασκήσουν παρέμβαση 109.
• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο
σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού 110
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής111. Επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή
μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης ακυρώνεται η
παράλειψη και η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην οφειλόμενη εκ μέρους της ενέργεια 112.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ113.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων του τίτλου 3 του βιβλίου IV του Ν.4412/2016, της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των
αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά114. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 39/2017 και το
άρθρο 370 παρ.1 του Ν. 4412/2016 υπάρχει η δυνατότητα μή κύρηξης ακυρότητας συναφθείσας
σύμβασης κατά παράβαση του άρθρου 21 του Π.Δ. 39/2017 εφόσον και αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι
δημοσίου συμφέροντος
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία
παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την
παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής (άρθρο 8 παρ.4 του ΠΔ 39/2017). Μέχρι την
έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της
ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία
υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του
αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 8 παρ.5 του ΠΔ
39/2017). Η προδικαστική προσφυγή τίθεται στο αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 39/2017 εάν η
109
110
111
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114

Πρβλ. Άρθρο 365 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 7 του Π.Δ. 39/2017
Πρβλ. Επίσης άρθρο 9 του Π.Δ. 39/2017
Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
Πρβλ. Άρθρο 367 παρ.2 του Ν.4412/206 και άρθρο 18 του Π.Δ. 39/2017
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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αναθέτουσα αρχή ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες πριν την
έκδοση απόφασης από την ΑΕΠΠ.
Τέλος επιτρέπεται παραίτηση από την προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ.
39/2017 έως την έκδοση της απόφασης από την ΑΕΠΠ με ηλεκτρονική έγγραφη δήλωση του
προσφεύγοντα προς τον γραμματέα της ΑΕΠΠ. Αν υποβληθεί παραίτηση, το παράβολο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα. Δεν επιτρέπεται ανάκληση της παραίτησης.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της απαιτείται να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 115
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική επιβεβαίωση της εκτέλεσης
όλων των εργασιών που θα αναλάβει ο ανάδοχος της σύμβασης.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 116.

4.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης117
4.4.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
115
116

117

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α'
έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 3 του ως άνω
άρθρου.
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την πιστοποίηση της πλήρους και
καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε μήνα (νοείται ο ημερολογιακός μήνας και όχι η
συμπλήρωση 30 ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος118 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τυχών παρατάσεων, όπως αυτά περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσης.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλει σμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμ βασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης119
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων
– Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
118
119

Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Δράμας η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο (Δημοτικό συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης120
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί μέχρι
την 31-12-2018.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 121 του ν. 4412/2016, η οποία ελέγχει την περάτωση των
αναλυτικώς αναφερόμενων (προμέτρηση εργασιών, τεχνική έκθεση) στην υπ. Αριθμ 13/2017 συνταχθείσα
μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Παράρτημα Ι της παρούσας).
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
120
121

Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 122.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση123
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών με άλλες που είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής124
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

ΔΡΑΜΑ, 30/11/2017
Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας

Χριστόδουλος Μαμσάκος

122
123
124

Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2017

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση του πρασίνου, των κήπων και των πάρκων
στην πόλη της Δράμας και στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου. Το συνολικό κόστος της
παραπάνω εργασίας, όπως προϋπολογίστηκε βάση των τιμών που αναφέρονται στο ΦΕΚ Β 1746/19-052017, ανέρχεται στο ποσό των 133.870,13 € (165.998,96 € με ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει πιστώσεις του
Κ.Α. 35.6262.04
Αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν στους χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας,
σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα επιμετρήσεων, για συνολικό χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31-12-2018 είναι οι παρακάτω:
1. Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας
Θα διαμορφωθούν θάμνοι σε μπορντούρα με τον κατάλληλο εξοπλισμό σε 4 διαφορετικές χρονικές
στιγμές κατά την διάρκεια του έτους (κατά τους μήνες Απρίλιο ή Μάιο - Ιούνιο - Αύγουστο – Οκτώβριο ή
όποια άλλη στιγμή κριθεί αναγκαίο χωρίς ωστόσο να γίνει υπέρβαση του ορίου των 4 επαναλήψεων). Το
συνολικό μήκος ανέρχεται σε 1.124 m.
2. Κούρεμα με χλοοκοπτική μηχανή
Θα κουρευτεί έκταση 116,55 περίπου στρεμμάτων χλοοτάπητα, δεκατρείς φορές κατά τη διάρκεια της
εργασίας, δηλαδή 116,55 * 13=1.515,15 στρέμματα.
3. Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση – διαμόρφωση κόμης ύψους έως 1,70 m.
Θα κλαδευτούν θάμνοι ύψους έως 1.70 m την κατάλληλη εποχή του έτους, δηλαδή μία (1) φορά κατά
τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο (ή όποια άλλη στιγμή κριθεί αναγκαίο) με τον απαραίτητο εξοπλισμό
τεμ. 800 περίπου.
4. Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m.
Θα κλαδευτούν θάμνοι ύψους πάνω από 1.70 m την κατάλληλη εποχή του έτους, δηλαδή μία (1) φορά
κατά τους μήνες Απρίλιο έως Σεπτέμβριο με τον απαραίτητο εξοπλισμό τεμ. 200 περίπου.
5. Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική
Θα γίνεται λίπανση χλοοτάπητα συνολικής εκτάσεως 70 στρεμμάτων κατά την διάρκεια της ανοιξιάτικης
περιόδου με χρήση λιπάσματος βασικής φύσεως με ιχνοστοιχεία.
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6. Διαμόρφωση κόμης δένδρων μέχρι 4 m.
Η περιποίηση της κόμης των δένδρων αυτής της κατηγορίας (100 τεμάχια) θα γίνει μία (1) φορά κατά την
διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου (εκτός και αν συντρέξουν λόγοι έκτακτης ανάγκης που επιβάλλουν
κατά περίπτωση εκτέλεση της εργασίας σε προγενέστερη, της προγραμματισμένης, χρονική στιγμή).
7. Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m.
Η ανανέωση της κόμης των δένδρων αυτής της κατηγορίας θα γίνει μία (1) φορά κατά την φθινοπωρινή
περίοδο (εκτός και αν συντρέξουν λόγοι έκτακτης ανάγκης που επιβάλλουν κατά περίπτωση εκτέλεση της
εργασίας σε προγενέστερη, της προγραμματισμένης, χρονική στιγμή) με τον κατάλληλο εξοπλισμό
(τεμάχια 300) .
8. Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m.
Η περιποίηση της κόμης των δένδρων της κατηγορίας αυτής (τεμάχια 400) θα γίνει μία (1) φορά κατά την
διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου (εκτός και αν συντρέξουν λόγοι έκτακτης ανάγκης που επιβάλλουν
κατά περίπτωση εκτέλεση της εργασίας σε προγενέστερη, της προγραμματισμένης, χρονική στιγμή).
9. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12-16m, σε πλατείες, πάρκα κλπ.
Οι παραπάνω εργασίες αφορούν κυρίως δένδρα (τεμάχια 150) που βρίσκονται σε πλατείες ή πάρκα και
πρέπει να υποστούν κλάδευση των τμημάτων τους λόγω ασθενειών ή άλλων παραγόντων (θεομηνίες) ή
ακόμα και να γίνει ολική κοπή αυτών, αφού όμως πρώτα κριθούν επικίνδυνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν με τη χρήση απαραίτητου εξοπλισμού, κατάλληλου προσωπικού
(Υλοτόμος – εξειδικευμένους εργάτες) και με λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.
10.Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12-16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.
Οι παραπάνω εργασίες αφορούν κυρίως δένδρα (τεμάχια 50) που βρίσκονται σε νησίδες ή ερείσματα
δρόμων και πρέπει να υποστούν κλάδευση των τμημάτων τους λόγω ασθενειών ή άλλων παραγόντων
(θεομηνίες) ή ακόμα και να γίνει ολική κοπή αυτών, αφού όμως πρώτα κριθούν επικίνδυνα από τις
αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν με τη χρήση απαραίτητου εξοπλισμού,
κατάλληλου προσωπικού (Υλοτόμος – εξειδικευμένους εργάτες) και με λήψη των απαραίτητων μέτρων
ασφαλείας.
11. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12-16m, σε πλατείες, πάρκα κλπ.
Οι παραπάνω εργασίες αφορούν κυρίως δένδρα που βρίσκονται σε πλατείες ή πάρκα και πρέπει να
υποστούν κλάδευση των τμημάτων τους λόγω ασθενειών ή άλλων παραγόντων (θεομηνίες) ή ακόμα και
να γίνει ολική κοπή αυτών, αφού όμως πρώτα κριθούν επικίνδυνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι
εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν με τη χρήση απαραίτητου εξοπλισμού, κατάλληλου προσωπικού
(Υλοτόμος – εξειδικευμένους εργάτες) και την λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας (τεμάχια 100).
12. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20m, σε πλατείες, πάρκα κλπ.
Οι παραπάνω εργασίες αφορούν κυρίως δένδρα που βρίσκονται σε πλατείες ή πάρκα και πρέπει να
υποστούν κλάδευση των τμημάτων τους λόγω ασθενειών ή άλλων παραγόντων (θεομηνίες) ή ακόμα και
να γίνει ολική κοπή αυτών, αφού όμως πρώτα κριθούν επικίνδυνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι
εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν με τη χρήση απαραίτητου εξοπλισμού, κατάλληλου προσωπικού
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(Υλοτόμος – εξειδικευμένους εργάτες) και με λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας (περίπου 30
τεμάχια).
13. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους.
Η παραπάνω εργασία θα γίνεται σε πεζοδρόμια, νεκροταφεία και κοινόχρηστους χώρους όλου του Δήμου
Δράμας με μηχανικά μέσα τρεις (3) φορές το έτος τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο (ή όποια άλλη
στιγμή κριθεί αναγκαίο χωρίς ωστόσο να γίνεται υπέρβαση των 3 επαναλήψεων).
Η συνολική έκταση (μαζί με τις 3 επαναλήψεις) ανέρχεται σε περίπου 566 στρέμματα.
14. Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από τους
χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους όπου επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. Η συνολική έκταση (μαζί με
τις επαναλήψεις εκτέλεσης της εργασίας στους διάφορους χώρους, όπως αναλυτικά φαίνονται στον
πίνακα προμετρήσεων) ανέρχεται σε 1.225,00 στρ
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του το πλήθος των εργασιών
που περιγράφονται παραπάνω, διότι πολλές φορές αυτές συμπίπτουν κατά τη διάρκεια της ημέρας,
λόγω της φύσεως του αντικειμένου. Για το λόγο αυτό πρέπει να έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον τρία
(3) εξειδικευμένα συνεργεία. Μέρος των εργασιών θα γίνονται με γραπτές εντολές της υπηρεσίας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο μελετητής
Βαρσάμης Γεώργιος
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ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ
ΟΡΤΑΚΙΟΥ

m

115,00

4,00

460,00

ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΜΕΤΖΗ

m

50,00

4,00

200,00

ΠΑΡΚΟ ΖΩΝΚΕ

m

66,00

4,00

264,00

ΝΗΣΙΔΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

m

50,00

4,00

200,00

ΣΥΝΟΛΟ:

281,00

1.124,00

2. ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝH
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

στρ

3,75

13,00

48,75

ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (2ο)
ΤΡΙΓΩΝΟ

στρ

0,55

13,00

7,15

ΠΑΡΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΝΕΑΣ
ΚΡΩΜΝΗΣ

στρ

0,76

13,00

9,88

ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΗ
ΠΑΛΑΜΑ

στρ

2,50

13,00

32,50

ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ

στρ

4,30

13,00

55,90

ΠΑΡΚΟ ΛΕΩΦ.
ΣΤΡΑΤΟΥ

στρ

0,65

13,00

8,45

ΠΑΡΚΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

στρ

1,70

13,00

22,10

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ

στρ

0,57

13,00

7,41

ΠΑΡΚΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

στρ

0,30

13,00

3,90

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΙΠΛΑ
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 519

στρ

0,40

13,00

5,20

ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΙΤΑ

στρ

0,12

13,00

1,56

ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ
ΟΡΤΑΚΙΟΥ

στρ

1,45

13,00

18,85

ΠΑΡΚΟ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ

στρ

1,00

13,00

13,00

ΠΑΡΚΟ ΕΝΩΣΗΣ

στρ

1,07

13,00

13,91

ΠΑΡΚΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

στρ

2,20

13,00

28,60
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ΠΑΡΚΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

στρ

0,10

13,00

1,30

ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ

στρ

1,50

13,00

19,50

ΠΑΡΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

στρ

3,20

13,00

41,60

ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

στρ

0,87

13,00

11,31

ΠΑΡΚΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ

στρ

0,30

13,00

3,90

ΠΑΡΚΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ

στρ

1,75

13,00

22,75

ΠΑΡΚΟ ΣΑΡΑΝΤΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

στρ

0,20

13,00

2,60

ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

στρ

0,24

13,00

3,12

ΠΑΡΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

στρ

0,53

13,00

6,89

ΠΑΡΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

στρ

0,26

13,00

3,38

ΠΑΡΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ

στρ

2,00

13,00

26,00

ΠΑΡΚΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

στρ

0,35

13,00

4,55

ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ
(ΗΔΩΝΑ)

στρ

0,50

13,00

6,50

ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΜΕΤΖΗ

στρ

0,12

13,00

1,56

ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

στρ

0,80

13,00

10,40

ΠΑΡΚΟ ΝΑΞΟΥ

στρ

0,60

13,00

7,80

ΠΑΡΚΟ ΙΛΙΣΣΟΥ

στρ

0,55

13,00

7,15

ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ

στρ

0,50

13,00

6,50

ΠΑΡΚΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

στρ

1,00

13,00

13,00

ΠΑΡΚΟ ΑΜΑΣΕΙΑΣ

στρ

0,60

13,00

7,80

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

στρ

8,00

13,00

104,00

ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ

στρ

4,00

13,00

52,00

ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΩΔΕΙΟ

στρ

0,60

13,00

7,80

ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

στρ

1,50

13,00

19,50

ΠΑΡΚΟ 5 ΔΡΟΜΩΝ

στρ

0,50

13,00

6,50

ΠΑΡΚΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

στρ

0,50

13,00

6,50

ΠΑΡΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

στρ

2,00

13,00

26,00

ΠΑΡΚΟ ΓΕΦΥΡΑΣ
“ΖΩΝΚΕ’’

στρ

2,00

13,00

26,00

στρ

2,00

13,00

26,00

ΠΑΡΚΟ “ΚΥΠΡΙΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ’’
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ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ

ΝΕΑ ΑΜΙΣΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

ΧΩΡΙΣΤΗ

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

στρ

2,00

13,00

26,00

ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

στρ

1,50

13,00

19,50

ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΟΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

στρ

0,90

13,00

11,70

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ
ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

στρ

2,10

13,00

27,30

ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

στρ

2,20

13,00

28,60

ΠΑΡΚΟ 2ης ΠΑΡΟΔΟΥ
ΘΑΣΟΥ

στρ

1,00

13,00

13,00

ΠΑΡΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

στρ

2,50

13,00

32,50

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

στρ

3,00

13,00

39,00

ΠΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

στρ

0,50

13,00

6,50

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΕΙΣΟΔΟΥ

στρ

1,84

13,00

23,92

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ
ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ

στρ

0,93

13,00

12,09

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΙ

στρ

1,10

13,00

14,30

ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

στρ

0,24

13,00

3,12

ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

στρ

0,72

13,00

9,36

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

στρ

0,60

13,00

7,80

ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΑΠΟ ΚΑΛΟ ΑΓΡΟ

στρ

0,10

13,00

1,30

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

στρ

2,00

13,00

26,00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

στρ

0,65

13,00

8,45

ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

στρ

1,00

13,00

13,00

ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ
ΠΟΤΑΜΙ

στρ

0,35

13,00

4,55

ΠΑΡΚΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

στρ

3,00

13,00

39,00

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

στρ

2,00

13,00

26,00

ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

στρ

2,08

13,00

27,04

ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

στρ

0,30

13,00

3,90

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

στρ

3,50

13,00

45,50

ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ

στρ

1,00

13,00

13,00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

στρ

0,80

13,00

10,40
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ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ

ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ

στρ

5,00

13,00

65,00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ

στρ

1,10

13,00

14,30

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

στρ

5,00

13,00

65,00

ΠΑΡΚΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΡΑ

στρ

1,00

13,00

13,00

ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

στρ

0,80

13,00

10,40

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΓΗΠΕΔΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ

στρ

2,00

13,00

26,00

ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ

στρ

0,80

13,00

10,40

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

στρ

1,55

13,00

20,15

ΠΑΡΚΟ ΣΤΟΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ

στρ

1,00

13,00

13,00

ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

στρ

1,00

13,00

13,00

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
ΠΡΟΣ Κ. ΑΓΡΟ

στρ

1,00

13,00

13,00

ΣΥΝΟΛΟ:

116,55

1.515,15

3. ΚΛΑΔΕΜΑ ΘΑΜΝΩΝ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΟΥΣ
ΩΣ 1,70m
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ
ΟΡΤΑΚΙΟΥ

τεμ

40,00

1

40,00

ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΜΕΤΖΗ

τεμ

9,00

1

9,00

ΝΗΣΙΔΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

τεμ

50,00

1

50,00

ΝΗΣΙΔΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

τεμ

100,00

1

100,00

ΠΛΑΤΕΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΗΣ

τεμ

116,00

1

116,00

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

τεμ

360,00

1

360,00

ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

τεμ

75,00

1

75,00

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

τεμ

50,00

1

50,00

ΣΥΝΟΛΑ:

800,00

800,00

4. ΚΛΑΔΕΜΑ ΘΑΜΝΩΝ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΘΑΜΝΩΝ, ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ
1,70m
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΜΑ

ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ

ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ
ΟΡΤΑΚΙΟΥ

τεμ

20,00

1

20,00

ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΜΕΤΖΗ

τεμ

5,00

1

5,00

ΠΛΑΤΕΙΑ- ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΗΣ

τεμ

40,00

1

40,00

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

τεμ

70,00

1

70,00

ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

τεμ

15,00

1

15,00

ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

τεμ

10,00

1

10,00

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

τεμ

40,00

1

40,00

ΣΥΝΟΛΑ:

200,00

200,00

5. ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

στρ

3,75

1

3,75

ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (2ο)
ΤΡΙΓΩΝΟ

στρ

0,55

1

0,55

ΠΑΡΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΝΕΑΣ
ΚΡΩΜΝΗΣ

στρ

0,76

1

0,76

ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ

στρ

4,30

1

4,30

ΠΑΡΚΟ ΛΕΩΦ.
ΣΤΡΑΤΟΥ

στρ

0,65

1

0,65

ΠΑΡΚΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

στρ

1,70

1

1,70

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ

στρ

0,57

1

0,57

ΠΑΡΚΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

στρ

0,30

1

0,30

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΙΠΛΑ
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 519

στρ

0,40

1

0,40

ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΙΤΑ

στρ

0,12

1

0,12

ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ
ΟΡΤΑΚΙΟΥ

στρ

1,45

1

1,45

ΠΑΡΚΟ ΕΝΩΣΗΣ

στρ

1,07

1

1,07

ΠΑΡΚΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

στρ

2,20

1

2,20

ΠΑΡΚΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

στρ

0,10

1

0,10

ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ

στρ

1,50

1

1,50

ΠΑΡΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΣΑΒΒΑ

στρ

2,00

1

2,00
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ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ
(ΗΔΩΝΑ)

στρ

0,50

1

0,50

ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

στρ

1,50

1

1,50

ΠΑΡΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

στρ

3,20

1

3,20

ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

στρ

0,87

1

0,87

ΠΑΡΚΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ

στρ

0,30

1

0,30

ΠΑΡΚΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ

στρ

1,75

1

1,75

ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

στρ

0,24

1

0,24

ΠΑΡΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

στρ

0,53

1

0,53

ΠΑΡΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

στρ

0,26

1

0,26

ΠΑΡΚΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

στρ

0,35

1

0,35

ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

στρ

0,80

1

0,80

ΠΑΡΚΟ ΝΑΞΟΥ

στρ

0,60

1

0,60

ΠΑΡΚΟ ΙΛΙΣΣΟΥ

στρ

0,55

1

0,55

ΠΑΡΚΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

στρ

1,00

1

1,00

ΠΑΡΚΟ ΑΜΑΣΕΙΑΣ

στρ

0,60

1

0,60

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΧΕΙΜΜΑΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

στρ

8,00

1

8,00

ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ

στρ

4,00

1

4,00

ΠΑΡΚΟ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ

στρ

1,00

1

1,00

ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΗ
ΠΑΛΑΜΑ

στρ

2,50

1

2,50

ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

στρ

2,00

1

2,00

ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

στρ

1,50

1

1,50

ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΟΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

στρ

0,90

1

0,90

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ
ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

στρ

2,10

1

2,10

ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

στρ

2,20

1

2,20

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΚΟ 2ης ΠΑΡΟΔΟΥ
ΘΑΣΟΥ

στρ

1,00

1

1,00

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ

ΠΑΡΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

στρ

2,50

1

2,50

ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ

ΝΕΑ ΑΜΙΣΟΣ
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ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟ

στρ

3,00

1

3,00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΕΙΣΟΔΟΥ

στρ

1,84

1

1,84

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ
ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ

στρ

0,93

1

0,93

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙ

στρ

1,10

1

1,10

ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

στρ

0,24

1

0,24

ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

στρ

0,72

1

0,72

ΣΥΝΟΛΑ:

70,00

70,00

6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 4m.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΝΔΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ

τεμ.

20,00

1

20,00

ΔΕΝΔΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

τεμ.

20,00

1

20,00

ΔΕΝΔΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

τεμ.

55,00

1

55,00

ΔΕΝΔΡΑ ΣΤΙΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

τεμ.

5,00

1

5,00

100,00

ΣΥΝΟΛΑ:

100,00

7. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η΄ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 4m. - 8m.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΝΔΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ

τεμ

60,00

1

60,00

ΔΕΝΔΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

τεμ

80,00

1

80,00

ΠΑΡΚΑ ΠΟΛΗΣ-ΔΗΜ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

τεμ

80,00

1

80,00

ΔΕΝΔΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

τεμ

80,00

1

80,00

ΣΥΝΟΛΑ:

300,00

8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 4m. - 8m.
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300,00

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΝΔΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ

τεμ

60,00

1

60,00

ΔΕΝΔΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

τεμ

60,00

1

60,00

ΔΕΝΔΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

τεμ

100,00

1

100,00

ΠΑΡΚΑ ΠΟΛΗΣ-ΔΗΜ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

τεμ

100,00

1

100,00

ΔΕΝΔΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 1ΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ

τεμ

40,00

1

40,00

ΔΕΝΔΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

τεμ

40,00

1

40,00

ΣΥΝΟΛΑ:

400,00

400,00

9. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η΄ ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 12m. - 16m., ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ Κ.Τ.Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΜΑ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΝΔΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

τεμ

5,00

1

5,00

ΔΕΝΔΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

τεμ

5,00

1

5,00

ΔΕΝΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΗΠΟΥ

τεμ

20,00

1

20,00

ΔΕΝΔΡΑ ΠΑΡΚΑ
ΠΟΛΗΣ

τεμ

40,00

1

40,00

ΔΕΝΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

τεμ

40,00

1

40,00

ΔΕΝΔΡΑ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ

τεμ

5,00

1

5,00

ΔΕΝΔΡΑ Α’
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

τεμ

30,00

1

30,00

ΔΕΝΔΡΑ ΠΑΡΚΟΥ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

τεμ

5,00

1

5,00

ΣΥΝΟΛΑ:

150,00

150,00

10. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η΄ ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ 12 - 16 m ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ κλπ.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΜΑ

ΝΗΣΙΔΕΣ-ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ

τεμ

25,00

1

25,00

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΝΗΣΙΔΕΣ-ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ

τεμ

25,00

1

25,00

ΣΥΝΟΛΑ:

50,00

50,00

11. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η΄ ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 16m. - 20m., ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ Κ.Τ.Λ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΝΔΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

τεμ

5,00

1

5,00

ΔΕΝΔΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

τεμ

5,00

1

5,00

ΔΕΝΔΡΑ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

τεμ

5,00

1

5,00

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

τεμ

20,00

1

20,00

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

τεμ

40,00

1

40,00

ΔΕΝΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΗΠΟΥ

τεμ

20,00

1

20,00

ΔΕΝΔΡΑ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ

τεμ

5,00

1

5,00

ΣΥΝΟΛΑ:

100,00

100,00

12. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η΄ ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20m. ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ Κ.Τ.Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΝΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΗΠΟΥ

τεμ

5,00

1

5,00

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

τεμ

10,00

1

10,00

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

τεμ

10,00

1

10,00

ΔΕΝΔΡΑ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ

τεμ

5,00

1

5,00

ΣΥΝΟΛΑ:

30,00

30,00

13. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΑΛΣΗ, ΠΑΡΚΑ,
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΡΩΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

στρ

3,00

3

9,00

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

στρ

3,00

3

9,00

ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

στρ

2,00

3

6,00
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ΝΗΣΙΔΑ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ

στρ

1,00

3

3,00

ΑΛΑΝΑ –
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

στρ

5,00

3

15,00

ΠΑΝΟΡΑΜΑ- ΠΡΑΝΕΣΜΠΑΡΙΕΡΑ

στρ

5,00

3

15,00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

στρ

0,46

3

1,38

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Μ.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

στρ

0,12

3

0,36

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΔΟΥ
ΚΛΑΔΕΩΝ

στρ

0,12

3

0,36

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

στρ

3,50

3

10,50

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Κ.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

στρ

3,00

3

9,00

ΝΗΣΙΔΕΣ Κ.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

στρ

3,00

3

9,00

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 1ης
ΙΟΥΛΙΟΥ

στρ

4,00

3

12,00

ΟΔΟΣ ΚΑΠΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

στρ

3,00

3

9,00

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

στρ

2,00

3

6,00

ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ

στρ

2,80

3

8,40

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΗΣ

στρ

100,00

2

200,00

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΩΝ

στρ

3,00

3

9,00

ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ

στρ

3,00

3

9,00

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ

στρ

2,00

3

6,00

ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
– ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ

στρ

6,00

3

18,00

ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
– ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

στρ

7,00

3

21,00

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
– ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

στρ

5,00

3

15,00

ΜΑΚΡΥΠΛΑÏ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
– ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
ΜΑΚΡΥΠΛΑÏΟΥ

στρ

5,00

3

15,00

ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ

στρ

5,00

3

15,00

ΝΕΑ ΑΜΙΣΟΣ
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ΣΚΑΛΩΤΗ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΣΚΑΛΩΤΗΣ

στρ

5,00

3

15,00

ΧΩΡΙΣΤΗ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
– ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
ΧΩΡΙΣΤΗΣ

στρ

6,00

3

18,00

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
– ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

στρ

4,00

3

12,00

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
– ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

στρ

4,00

3

12,00

ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
– ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΥ
ΑΓΡΟΥ

στρ

6,00

3

18,00

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
– ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

στρ

6,00

3

18,00

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ –
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
– ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ –
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

στρ

7,00

3

21,00

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
– ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

στρ

7,00

3

21,00

ΣΥΝΟΛΑ:

222,00

566,00

14. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΑΛΣΗ, ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΜΑ

ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

στρ

3,75

2

7,50

ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (2)
ΤΡΙΓΩΝΟ

στρ

0,55

2

1,10

ΠΑΡΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΝΕΑΣ
ΚΡΩΜΝΗΣ

0,76

2

1,52

στρ

ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΗ
ΠΑΛΑΜΑ

στρ

2,50

2

5,00

ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ

στρ

4,30

2

8,60

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΕΡΜΑ
ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ

στρ

0,65

2

1,30

ΠΑΡΚΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

στρ

1,70

2

3,40

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ

στρ

0,57

2

1,14

ΠΑΡΚΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

στρ

0,30

2

0,60

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΙΠΛΑ
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 519

στρ

0,40

2

0,80

ΠΑΡΚΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

στρ

0,70

2

1,40
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ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ

0,12

2

0,24

1,45

2

2,90

στρ

2,00

2

4,00

ΠΑΡΚΟ ΕΝΩΣΗΣ

στρ

1,07

2

2,14

ΠΑΡΚΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

στρ

2,20

2

4,40

ΠΑΡΚΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

στρ

0,10

2

0,20

ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ

στρ

1,50

2

3,00

ΠΑΡΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,20

2

6,40

στρ

ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

στρ

0,87

2

1,74

ΠΑΡΚΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ

στρ

0,30

2

0,60

ΠΑΡΚΟ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

στρ

1,75

2

3,50

ΠΑΡΚΟ ΣΑΡΑΝΤΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

στρ

0,20

2

0,40

ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

στρ

0,24

2

0,48

ΠΑΡΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

στρ

0,53

2

1,06

ΠΑΡΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

στρ

0,26

2

0,52

ΠΑΡΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΣΑΒΒΑ

2,00

2

4,00

στρ

ΠΑΡΚΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

στρ

0,35

2

0,70

ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ
(ΗΔΩΝΑ)

στρ

0,50

2

1,00

ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΜΕΤΖΗ

στρ

0,11

2

0,22

ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

στρ

0,80

2

1,60

ΠΑΡΚΟ ΝΑΞΟΥ

στρ

0,60

2

1,20

ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ

στρ

0,50

2

1,00

ΠΑΡΚΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

στρ

1,00

2

2,00

ΠΑΡΚΟ ΑΜΑΣΕΙΑΣ

στρ

0,60

2

1,20

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

8,00

2

16,00

στρ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

στρ

15,00

35

525,00

ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

στρ

15,00

40

600,00

ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

στρ

1,50

2

3,00

ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

στρ

2,07

2

4,14

ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΙΤΑ

στρ

ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ
ΟΡΤΑΚΙΟΥ

στρ

ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ
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ΣΥΝΟΛΑ:

80,00

1.225,00

Συντάχθηκε 9/11/2017
Ο μελετητής

Βαρσάμης Γεώργιος
ΤΕ Δασοπόνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2017

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δαπάνη (Ευρώ)

Ποσότητα

Μερική
Δαπάνη

Ολική Δαπάνη
10

Α/Α

Είδος Εργασιών

1

2

3

4

6

7

8

9

1

Διαμόρφωση
θάμνων σε
μπορντούρα με
χειροκίνητο
μηχανικό ψαλίδι
μπορντούρας

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.6.2

1

m

1.124,00

0,25

281,00

2

Κούρεμα
χλοοτάπητα και
χλοοτάπητα πρανών
με βενζινοκίνητη
χλοοκοπτική μηχανή

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.8.1

2

στρ

1.515,15

27,5

41.666,63

3

Κλάδεμα θάμνων,
ανανέωση διαμόρφωση κόμης
παλαιών
αναπτυγμένων
θάμνων ύψους έως
1,70 m

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.5.1

3

τεμ

800,00

0,6

480,00

4

Κλάδεμα θάμνων,
ανανέωση κόμης
παλαιών
αναπτυγμένων
θάμνων, ύψους
πάνω από 1,70 m

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.5.2

4

τεμ

200,00

2,75

550,00

5

Λίπανση
χλοοτάπητα,
χειρονακτική

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ03.4

5

στρ

70,00

11,25

787,50

6

Διαμόρφωση κόμης
δένδρων ύψους
μέχρι 4 m

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.1.1

6

τεμ

100,00

8,75

875,00

7

τεμ

300,00

25,00

7500,00

7

Ανανέωση κόμης ή
κοπή δένδρων
ύψους από 4 μέχρι 8
m

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.2.1

A.T.

Μον.
Mετρ.

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Κωδικός
Άρθρου
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8

Διαμόρφωση κόμης
δένδρων ύψους από
4 μέχρι 8 m

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.2.2

8

τεμ

400,00

20,00

8000,00

9

Ανανέωση κόμης ή
κοπή μεγάλων
δένδρων ύψους 12 16 m, σε πλατείες,
πάρκα κλπ

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.3.3

9

τεμ

150,00

100,00

15000,00

10

Ανανέωση κόμης ή
κοπή μεγάλων
δένδρων, ύψους 1216m σε νησίδες,
ερείσματα κλπ.

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.3.4

10

τεμ

50,00

140,00

7.000,00

11

Ανανέωση κόμης ή
κοπή μεγάλων
δένδρων ύψους 16 20 m, σε πλατείες,
πάρκα κλπ

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.3.5

11

τεμ

100,00

150,00

15000,00

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.3.7

12

τεμ

30,00

250,00

7.500,00

13

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

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ06.3.2

13

στρ

566,00

30,00

16980,00

14

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

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ0.8.1.1

14

στρ

1.225,00

10,00

12.250,00

12

Ανανέωση κόμης ή
κοπή μεγάλων
δένδρων ύψους
πάνω από 20 m, σε
πλατείες, πάρκα κλπ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

133.870,13 €

ΦΠΑ 24%:

32.128,83 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

165.998,96 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 14/11/2017
Συντάχθηκε 09/11/2017

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης

Ο μελετητής

Περ/ντος & Πρασίνου

Βαρσάμης Γεώργιος

Λαζαρίδης Λάζαρος

ΤΕ Δασοπόνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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133.870,13 €

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2017
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι κάτωθι αναφερόμενοι όροι και τιμές των εργασιών βασίζονται στην Υ.Α. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ
466/4.5.2017 όπως τροποποιήθηκε από την ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ466/31-5-2017 (Β΄ 1994) του Υπουργού
Υποδομών & Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις
έργων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1746 /19.05.2017 της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Ο
εγκρινόμενος Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων δημοσίων έργων (του Βιβλίου 1 και του Βιβλίου 2 του ν. 4412/2016) με χρόνο έναρξης την 15η
Ιουλίου 2017 και μετέπειτα όπως ρητά αναφέρεται στα ανωτέρω σχετικά νομοθετήματα.
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της Εργασίας, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή
παρέμβασης. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και
με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού
και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.
1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κύριων και
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις
ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα
άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ),
νυκτερινής απασχόλησης (πλην των εργασιών που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες
και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων,
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την εκτέλεση της εργασίας, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.1.4 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό της Εργασίας, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
1.1.5 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των
όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή
τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης
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ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των εργασιών σε κάθε
φάση της εργασίας τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.6 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.1.7 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την προετοιμασία της Εργασίας
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η
μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο της Εργασίας, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε
αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου της
Εργασίας), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από τον χώρο της
Εργασίας.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.8 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων υλικών θρυμματισμού πλην των
περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά
πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες που περιγράφονται στα άρθρα των τιμολογίων, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη της Εργασίας προδιαγραφές, λαμβανομένων
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων δημοπράτησης.
1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑΔ κλπ.),
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(ε) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
(στ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή της Εργασίας για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα
έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.1.10 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες
Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών
και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την
περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την
σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας
κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης
μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.1.11 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.12 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες. Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών
και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο
Ανάδοχος της Εργασίας.
1.1.13 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή
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την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών
όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
1.1.14 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες
Δημόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.15 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο χώρο εργασίας μέχρι και την παραλαβή αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές
μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.16 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των υπαρχόντων στην περιοχή της Εργασίας δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από εργασίες θρυμματισμού.
Α/Α:1
Άρθρο :ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.6.2
Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5352
Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και
απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :0,25 €
(Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ-ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α/Α:2
Άρθρο :ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.1
Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5530
Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης και της
απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το
κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :27,50 €
(Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ-ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α/Α:3
Άρθρο :ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1
Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70m
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5353
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Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού
προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης
των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι
αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :0,60 €
(Ολογράφως) :ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α/Α:4
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2
Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70m
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5353
Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού
προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης
των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι
αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :2,75 €
(Ολογράφως) :ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ-ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α/Α:5
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4
Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5540
Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του λιπάσματος επί τόπου του έργου και η
ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα χέρια.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :11,25 €
(Ολογράφως) :ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ-ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α/Α:6
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m.
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-0604-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων
και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :8,75 €
(Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ-ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α/Α:7
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Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m.
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354
Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που
επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,00 €
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ-ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Α/Α:8
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2
Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m.
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού
προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :20,00 €
(Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
Α/Α:9
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m σε πλατείες, πάρκα κλπ.
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :100,00 €
(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ
Α/Α :10
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.4
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :140,00 €
(Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝ-ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α/Α :11
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m. σε πλατείες, πάρκα κλπ
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :150,00 €
(Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝ-ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α/Α :12
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.7
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 m. σε πλατείες, πάρκα κλπ.
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :250,00 €
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ-ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α/Α:13
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που
προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη
μέτρων προστασίας.
Τιμή κατ’ αποκοπή (στρ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :30,00 €
(Ολογράφως) :ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α/Α:14
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Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1
Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από τους
χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων
και των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιμή κατ’ αποκοπή (στρ.)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :10,00 €
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 14/11/2017
Συντάχθηκε 09/11/2017

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης

Ο μελετητής

Περ/ντος & Πρασίνου

Βαρσάμης Γεώργιος

Λαζαρίδης Λάζαρος

ΤΕ Δασοπόνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –
Αναθέτουσα Αρχή)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2017

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου
209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016
6. του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009
Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:
1. Διακήρυξη δημοπρασίας
2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τεχνική περιγραφή
Άρθρο 3: Εργασία
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «Συντήρηση κήπων πάρκων» στην πόλη της
Δράμας και στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου για διάστημα από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 31-12-2018. Αναλυτικότερα προβλέπονται εργασίες όπως
διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας, κούρεμα με
χλοοκοπτική μηχανή, κλάδεμα θάμνων, ανανέωση – διαμόρφωση κόμης, λίπανση, ανανέωση κόμης ή
κοπή μεγάλων δένδρων και κοπή παρόδιας βλάστησης στις ποσότητες που ορίζονται από τη μελέτη της
εργασίας.
Τόπος παροχής της εργασίας είναι οι χώροι πρασίνου (κήποι, πάρκα, νησίδες κ.α) της περιοχής του
Δήμου Δράμας, του Δημοτικού Κήπου, του Κήπου της Αγίας Βαρβάρας , των νησίδων της οδού Εθνικής
Αμύνης και των παρτεριών της πλατείας Ελευθερίας.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 165.998,96 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Άρθρο 4: Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την
υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του
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Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 5: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι οι διάφοροι χώροι πρασίνου (κήποι, πάρκα, νησίδες κ.α) του
Δήμου Δράμας, του Δημοτικού Κήπου, του Κήπου της Αγίας Βαρβάρας , των νησίδων της οδού Εθνικής
Αμύνης και των παρτεριών της πλατείας Ελευθερίας.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
μέχρι τις 31-12-2018. Οι διάφορες εργασίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο ανάλογα με την εποχή και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή.
Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το
άρθρο 221 παρ.11 β,γ,δ και ε του ν. 4412/2016 η σύνθεση της οποίας συγκροτείται από την οικονομική
επιτροπή του Δήμου όπως ορίζεται από το άρθ. 72 παρ. ε του Ν3852/2010.
Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών μετά την πιστοποίηση της
έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας όπως αναφέρονται στην τεχνική
έκθεση-περιγραφή.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, έξοδα δημοσίευσης της
διακήρυξης κλπ., καθώς και οι κάθε φύσεως νόμιμες κρατήσεις και εισφορές, φόροι κλπ (αρθρ. 46, Ν.
3801/2009).
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η πληρωμή θα
γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που κατά το νόμο απαιτούνται.
Άρθρο 8: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται και ισχύουν, εκτός του ΦΠΑ, ο
οποίος βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική
νομοθεσία για ανάλογους χώρους.
Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της
συμβάσεως, χωρίς προηγούμενη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή
παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την
κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας.
Ο συντάκτης
Βαρσάμης Γεώργιος
ΤΕ Δασοπόνος
Σελίδα 66

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6081]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1Ης ΙΟΥΛΙΟΥ - Τ.Κ 66133
ΔΡΑΜΑ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ]
- Τηλέφωνο: [2521350773]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [gbar@dimosdramas.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.dimos-dramas.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – CPV: 77313000-7 (υπηρεσίες συντήρησης πάρκων)]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ002292757 πρωτογενές αίτημα)]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [αρ.
πρωτ. διακήρυξης 52727/30-11-2017]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Σελίδα 67

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
Σελίδα 68

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
α) [……]

β) [……]
γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 και 2 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
7. Παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίαςxvi.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvii το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-7), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Εάν ναι, αναφέρετεxix:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 7 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
καταδικαστική απόφαση:
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xx
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
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αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xxi;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxii:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxiii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiv
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxvi;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvii :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxviii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:

Έχει

συνάψει

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxx, λόγω της

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

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxxi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxii κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς xxxiv, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxv:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxvi, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxxxvii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
5) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
6) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

[……..........................]

[……]

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]
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παραλήπτες

7) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

8) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
9) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxxxviii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxix, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxl.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την
Αναθέτουσα Αρχή)

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ:
ΦΑΞ:
MAIL:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ''

Αφού έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχομαι πλήρως

ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: ........................................................................................ (Ολογράφως)
........................................................................................ (Αριθμητικώς)

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ……

(υπογραφή – σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (Προσαρμοσμένο
από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα125)ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα126) ΒΕΡΜΙΟΥ 2 &1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΤΚ 66133 ΔΡΑΜΑ

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ (2.678 €) 127.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ (2.678 €) 128 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

πατρώνυμο)

..............................,

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη επωνυμία)
…………………………………..

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

.......................

β)
(πλήρη
επωνυμία)
…………………………………..

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

.......................

γ)
(πλήρη
επωνυμία)
…………………………………..129

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

.......................

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. υπ΄ αριθμ. ΧΧΧΧΧ/30/11/2017 διακήρυξη στο
διαγωνισμό της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» του Δήμου Δράμας, της 26-12-2017
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού)
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

125

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

126

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

127

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
128

ο.π. υποσ. 3.

129

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (5) ημέρες 130 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 131.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της132.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 133.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

130

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ.
β' του ν. 4281/2014).
132
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
133
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην
εγγυητική επιστολή.
131
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Εγγυητικής καλής Εκτέλεσης (Προσαρμοσμένο από
την Αναθέτουσα Αρχή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα134) ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)135 : ΒΕΡΜΙΟΥ 2 &1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΤΚ 66133 ΔΡΑΜΑ

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 136.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..137
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

πατρώνυμο)

..............................,

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ..................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών “Συντήρηση Κήπων
Πάρκων”, σύμφωνα με την (αριθμό πρωτοκόλλου) ΧΧΧ/ΧΧΧ/2017 Διακήρυξη του Δήμου Δράμας.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (5) ημέρες138 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης139)
134

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

135

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

136

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

137

Όπως υποσημείωση 3.

138

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
139
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ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 140.

διακήρυξη.
140
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην
εγγυητική επιστολή.
Σελίδα 86

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΧΧΧΧΧ/ΧΧΧ/ΧΧΧ/2018
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :
« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»
(ποσού ΧΧΧΧΧΧΧ Ευρώ)
Στο Δήμο Δράμας σήμερα ...................., ημέρα .................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
 Ο κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, Δήμαρχος Δράμας, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως
εκπρόσωπος του Δήμου Δράμας (ΑΦΜ 997784894 ΔΟΥ Δράμας)
 Ο κ. ........................, (ΑΦΜ ................. ΔΟΥ............... με έδρα .........................................................
συμφώνησαν και αποδέχονται τα παρακάτω :
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητα του καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»,
έχοντας υπόψη :






Την αριθμ. ......../....... (ΑΔΑ .............) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή) του
Δήμου Δράμας περί κατακύρωσης πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση κήπων
πάρκων » που ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της και εγκρίθηκε με την αριθμ. ...............
(ΑΔΑ .................) απόφαση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Δράμας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Την αριθμ. …./….. (ΑΔΑ: …………) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων
δημοπράτησης
Την με αριθμό 13/2017 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου,
προϋπολογισμού 165.998,96 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
την αριθμ. …../….. (ΑΔΑ: ……. ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α 35.6262.04 οικ. έτος 2018
και τον …… αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία
ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», την εκτέλεση της εργασίας
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.
Άρθρο 1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συντήρηση των κήπων, πάρκων και εν γένει των χώρων
πρασίνου, τόσο στην πόλη της Δράμας όσο και στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες πλην του Δημοτικού
Κήπου, του Πάρκου της Αγίας Βαρβάρας , των νησίδων της οδού Εθνικής Αμύνης και των παρτεριών της
πλατείας Ελευθερίας, τη συντήρηση των οποίων έχει το συνεργείο πρασίνου του Δήμου, εκτός της
εργασίας κλαδέματος και κοπής επικίνδυνων δένδρων που εκτελείται σε όλους τους χώρους πρασίνου
ακόμη και σε αυτούς που εξαιρούνται, ήτοι στο Δημοτικό Κήπο, στο Πάρκο της Αγίας Βαρβάρας και στην
Πλατεία Ελευθερίας, σύμφωνα με την αριθμ. 13/2017 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του
Δήμου και τις οδηγίες και υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στο συγκεκριμένο έργο καθήκοντα
και αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η Δ/νση Περ/ντος & Πρασίνου και Προϊσταμένης Αρχής
το Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 2.Τεύχη της Σύμβασης
Τη σύμβαση αποτελούν τα παρακάτω τεύχη που υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
1. Το συμφωνητικό αυτό.
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2. Διακήρυξη δημοπρασίας
3. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Τεχνική έκθεση – περιγραφή
Άρθρο 3. Συμβατικός προυπολογισμός – αμοιβή αναδόχου
Ο Συμβατικός Προϋπολογισμός (τίμημα), με έκπτωση ΧΧ%, ανέρχεται σε ποσό ...........................ευρώ
(........ €) χωρίς ΦΠΑ, και........................ευρώ (.........€) με το ΦΠΑ (24%).
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την πιστοποίηση της πλήρους και
καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε μήνα (νοείται ο ημερολογιακός μήνας και όχι η
συμπλήρωση 30 ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 4. Χρηματοδότηση σύμβασης
Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση ισόποση της συμβατικής
αξίας σε βάρος του ΚΑ 35.6262.04 με την αριθμ. πρωτ. ........................ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
της Οικονομικής Επιτροπής επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4
του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με
α/α ................
Άρθρο 5. Υποχρεώσεις αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά
με την εκτέλεσή της.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
Το κόστος συντήρησης, τα καύσιμα και τυχόν βλάβες που μπορεί να προσκληθούν κατά την διάρκεια
εκτέλεσης της εργασίας βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα
προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού
έργου.
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Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 6. Διάρκεια
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 31-12-2018.
Άρθρο 6. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε στο ΔΗΜΟ για την καλή εκτέλεση της εργασίας την αριθ. .........................
εγγυητική επιστολή τ... ........................................, ποσού .................................. (.........€), που αντιστοιχεί
στο 5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ με το πέρας ισχύος της παρούσας σύμβασης
και θα είναι άτοκη. Η επιστροφή θα γίνει εφόσον δεν έχει προκύψει λόγος μερικής ή ολικής κατάπτωσής
της υπέρ του Δήμου.
Άρθρο 7. Νομοθεσία – Επίλυση διαφορών
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Για την επίλυση των τυχόν διαφορών αρμόδια προς
επίλυση, είναι τα δικαστήρια της Δράμας.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα από τα οποία τα δύο
παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

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

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

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

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

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

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

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

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

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Πρβλ. παρ.2 άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (Α'147) περ. γ' όπως εισήχθη με το άρθρο 39 του Ν.4488/17.

xvii

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxi

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

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

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

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvi

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

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxviii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxix

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxx

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxi

Πρβλ άρθρο 48.

xxxii

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxv

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxvi

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxxvii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xxxviii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxix
xl

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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

