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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29

Πόλη

ΑΓ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

14565

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο

2132030600

Φαξ

2132030630

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

Μαρία Βορριά ,
τηλ : 2132030636,
e-mail : vorria@dionysos.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www dionysos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Διονύσου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ,
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες (Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dionysos.gr του Δήμου Διονύσου, στην ακόλουθη διαδρομή:
Ενημέρωση/Προκηρύξεις/Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες και έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
β)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.dionysos.gr
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε :
i. Διαδικασίες Διαγωνισμού :Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2132030636 (13:00-15:00) ή εναλλακτικά μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος, e-mail: vorria@dionysos.gr.
ii. Τεχνικές προδιαγραφές : Δ/νση Περιβάλλοντος , τηλ. – 2108004830 (13:00-15: 00) ή εναλλακτικά μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος, e-mail: makariadi@dionysos.gr.
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμηθειών
θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Φορέας
χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Διονύσου
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 35.6275.0005 με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού
και κοπής υψηλών-επικίνδυνων δέντρων» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2018 του Φορέα

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας που θα αφορά :
1) στην ημερήσια (8 ώρες) χρήση, όποτε απαιτείται γερανοφόρου – καλαθοφόρου αυτοκινήτου
μηχανήματος έργου, ανυψωτικής ικανότητας έως 24μ. για την κοπή και το κλάδεμα μεσαίου ύψους
δέντρων με τον χειριστή του, κατάλληλα εκπαιδευμένο και τον εργάτη κοπής δέντρων, κατάλληλα
εκπαιδευμένο για εργασία σε ύψος. Τα οχήματα και ο εξοπλισμός του αναδόχου πρέπει να είναι
κατάλληλα και πιστοποιημένα για τις εργασίες που χρησιμοποιούνται.
2) στην ημερήσια (8 ώρες) χρήση, όποτε απαιτείται γερανοφόρου – καλαθοφόρου αυτοκινήτου
μηχανήματος έργου, ανυψωτικής ικανότητας άνω των 24μ. για την κοπή και το κλάδεμα υψηλών δέντρων,
με τον χειριστή του, κατάλληλα εκπαιδευμένο και τον εργάτη κοπής δέντρων, κατάλληλα εκπαιδευμένο
και πιστοποιημένο για εργασία σε ύψος. Τα οχήματα και ο εξοπλισμός του αναδόχου πρέπει να είναι
κατάλληλα και πιστοποιημένα για τις εργασίες που χρησιμοποιούνται.
3) στην ημερήσια (8 ώρες) χρήση, εναερίτη- αναρριχιτή κατάλληλα εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου,
με κατάλληλα πιστοποιημένο εξοπλισμό για την κοπή και το κλάδεμα υψηλών δέντρων, που δεν μπορούν
να προσεγγιστούν με γερανοφόρο -καλαθοφόρο όχημα.
Περιλαμβάνονται τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης π.χ. επικίνδυνου προς πτώση δέντρου, θα ειδοποιείται ο ανάδοχος για
την άμεση επέμβασή του.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν δένδρα που βρίσκονται σε νησίδες, ερείσματα οδών, πάρκα, παιδικές χαρές,
γήπεδα, οικόπεδα και γενικότερα άλλους χώρους ευθύνης του Δήμου Διονύσου. Ειδικότερα, πρόκειται για
εξειδικευμένες εργασίες όπως κοπή ή κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων (τα οποία είτε είναι
ξερά, είτε βρίσκονται σε θέσεις όπου δημιουργούν προβλήματα, είτε έχουν κλίση και είναι θέμα χρόνου
να πέσουν κατόπιν έντονων καιρικών φαινομένων), κλαδέματα για τη διαμόρφωση και τον περιορισμό της
κόμης πολύ υψηλών δέντρων, κλαδέματα για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του είδους και τη
διασφάλιση της υγείας και της φυσιολογικής ανάπτυξης του δέντρου.
Η επιλογή των συγκεκριμένων δέντρων στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι υλοτομίες – κλαδέματα
γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και προτεραιότητα στην κλάδευση ή κοπή των δέντρων
έχουν οι περιπτώσεις που θεωρούνται από την Υπηρεσία ως υψηλής επικινδυνότητας και είναι
απαραίτητες και αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια, σύμφωνα πάντα με τις
εκάστοτε εντολές της Υπηρεσίας, όπως αυτές διαβιβάζονται προς εκτέλεση. Η Υπηρεσία θα υποδεικνύει
στον Ανάδοχο κάθε φορά την κάθε περίπτωση κοπής ή κλαδέματος δέντρου, την ακριβή θέση αυτού και
θα παρέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα διευκολύνει το έργο του Αναδόχου.
Το κλάδεμα κάθε δέντρου θα πραγματοποιείται μετά από εντολή του επιβλέποντα προς τον ανάδοχο και
σύμφωνα με τις οδηγίες του. H τεχνική κλάδευσης που θα εφαρμόζεται θα είναι ανάλογη της ηλικίας και
του είδους του δέντρου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Οι εργασίες της
κλάδευσης θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις αναγνωρισμένες τεχνικές και να είναι σύμφωνες με τους
Σελίδα 5

18PROC003819760 2018-10-10
κανόνες που περιγράφονται και αναφέρονται από τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009. Για την
περιποίηση των πληγών του δέντρου που προέρχονται από λάθος χειρισμούς κατά το κλάδεμα, θα γίνεται
επιμελής καθαρισμός της πληγής θα λειαίνεται και θα καλύπτεται με πάστα επούλωσης.
Απαγορεύεται το κλάδεμα δέντρων που έρχονται σε επαφή ή βρίσκονται κοντά (<1,2μ) σε ηλεκτροφόρα
σύρματα, δεδομένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επεμβαίνει η ΔΕΗ. Εφόσον πέσει στην αντίληψη του
Αναδόχου παρόμοια περίπτωση όπου δεν έχει επιληφθεί η ΔΕΗ, θα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία
ώστε να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ.
Ως προς την διαδικασία κοπής δέντρων αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν εντολής της αρμόδιας
Υπηρεσίας και μετά τη χορήγηση σχετικής αδείας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δασαρχείο, Πολεοδομία,
κλπ), όπου αυτή απαιτείται.
Θα γίνεται τμηματικός τεμαχισμός των κλάδων μέχρι το επιθυμητό ύψος και προσεκτική ρίψη των
τεμαχίων αυτών στο έδαφος ή σε παρακείμενο φορτηγό ή αλλού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και
να αποφευχθούν ζημιές σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, σταθμευμένα ή διερχόμενα αυτοκίνητα και
πεζούς. Ότι προκύπτει από την κλάδευση ή την κοπή θα μεταφέρεται και θα συγκεντρώνεται πλησίον, σε
χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία στον ανάδοχο ώστε να αποκομίζεται με ιδία μέσα του Δήμου. Ο
περιβάλλοντας χώρος θα καθαρίζεται από τα όποια υπολείμματα της κλάδευσης (μικρά κλαδάκια, φύλλα,
πριονίδια κλπ).
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση και για το λόγο
αυτό επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 77211400-6 : με τίτλο “Υπηρεσίες κοπής δένδρων
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας καθαρισμού και κοπής υψηλών –
επικίνδυνων δένδρων
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 72.974,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24
% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 58.850,00 ΦΠΑ : 14.124,00).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
−
−
−

−
−
−
−

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
Σελίδα 6

18PROC003819760 2018-10-10
−

−
−
−
−
−
−

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. 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”
της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

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.
- του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του
άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
- του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.
− την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου
− το υπ’ άριθμ πρωτ ΕΞ306922-2017/10001 / 20-11-2017 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
- την 286/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν
θέματι υπηρεσίας
- την αριθμ
254/11-06-2018
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού. Ορίστηκαν ως
ακολούθως : Τακτικά Μέλη 1) Ιωσηφίδου Σοφία Πρόεδρος 2) Τζαμασμπισβίδης Ιωάννης 3)
Σαββοπούλου Καλλιόπη Αναπληρωματικά Μέλη 1)Μέξης Ευάγγελος 2) Χατζηδάκη Αικατερίνη
- την αριθμ 254/11-6- 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν :
α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον Κ.Α. i) 35.6275.0005 με την ονομασία «δαπάνες
καθαρισμού και κοπής υψηλών –επικίνδυνων δένδρων με ποσό 72.974,00 (ΑΑΥ 488) β) η από
15/2018 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και η τροποποίηση αυτής και γ) οι όροι του συνοπτικού
διαγωνισμού
- την αριθμ 295/10-7-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε :
α) το Πρακτικό Νο.1 (22904/03-7-2018) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» και τον κηρύσσει
άγονο, και β) η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τους ίδιους όρους, την ίδια μελέτη και την
ίδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού.
- την αριθμ 351/10-8-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε :
α) το Πρακτικό Νο.1 (26095/03-08-2018)) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» και τον κηρύσσει
άγονο, και β) η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τους ίδιους όρους, την ίδια μελέτη και την
ίδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού
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1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κεντρικού δημαρχείου, Δήμου
Διονύσου οδός Λ.Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. Διάκου 1 , την Τετάρτη 24/10/2018 ώρα 10:30 πμ
(ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, δηλαδή η Τετάρτη 24/10/2018 και ώρα 10:00 πμ -10:30 πμ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τμήμα
Έως την …Τρίτη
Πρωτοκόλλου
23/10/2018
Δήμου
Διονύσου
ώρα 15:00μμ.
(1ος όροφος)

Αίθουσα
πολλαπλών Τετάρτη 24/10/2018
χρήσεων
κεντρικού
& ώρα 10:00-10:30 πμ
δημαρχείου,
Δήμου
Διονύσου
(1ος όροφος)

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5 ) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της
σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

1.6 ∆ηµοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:
Η 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.dionysos.gr στην διαδρομή http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60
Β.Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο και τυχόν επαναληπτικής δημοσιεύσεις , βαρύνει τον
Ανάδοχο

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
Σελίδα 8

18PROC003819760 2018-10-10
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

•

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

•

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

•

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της
ιστοσελίδας www.dionysos.gr στην διαδρομή http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60
Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης :
Απαίτηση : Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου),
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή
πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που
χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των
εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα
ανωτέρω.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο 8 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 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.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις 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.
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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.
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
μετάφραση 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.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 [εφόσον ζητηθεί] και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του
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.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα 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.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση
που ένωση οικονομικών φορέων καταστεί ανάδοχος οφείλουν υποχρεωτικά και πριν τη σύναψη της
σύμβασης να περιέλθουν σε συγκεκριμένη νομική μορφή.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
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συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της 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).
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. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
β) 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: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και
ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(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, 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.
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. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2. β. και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
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Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις
της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι
καθαρισμός και κοπή υψηλών –επικίνδυνων δένδρων.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα
φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το
είδος της υπό ανάθεσή προμήθειάς , θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών .
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ίσο με τον προϋπολογισμό της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή
ύψους 58.850,00 € και να αποδεικνύεται από αποσπάσματα των ισολογισμών του αναδόχου ή από
δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
(3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών όσες διαχειριστικές
χρήσεις
δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ,
δηλαδή 58.850,00 €.
Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων Ασφάλεια “ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” της εταιρίας έναντι
Τρίτων για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη, για υλικές ζημιές σε αντικείμενα,
ακίνητα, κινητά ή ζώα που θα προξενηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Θα καλύπτονται επίσης
ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς[απαιτείται να προσκομίσουν:
•

βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι ασκεί επάγγελμα σχετικό με την παροχή των ζητούμενων
υπηρεσιών.

•

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ΟΤΑ ή/και λοιπούς φορείς του δημοσίου από τις οποίες προκύπτει ότι
διαθέτει σχετική εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες,

•

κατάλογο των μηχανημάτων έργου και οχημάτων που θα χρησιμοποιήσουν μαζί με αντίγραφο της
άδειας κυκλοφορίας τους και αποδεικτικού ασφάλισής τους από τα οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία
της δυναμικότητάς τους.
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•

•

έγγραφα από τα όποια να προκύπτει η ασφάλιση του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού
του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό
αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το
πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υποχρέωση αυτή
ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
στοιχεία των αυτοκινήτων –μηχανημάτων που να προκύπτει ότι είναι σύγχρονης τεχνολογίας και
άριστα συντηρημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οίκων κατασκευής

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή ο
οποίος με το κατάλληλο προσωπικό και μέσα, θα αναλάβει την υλοποίηση της «……της παροχής
υπηρεσίας καθαρισμού και κοπής υψηλών –επικίνδυνων δένδρων του Δήμου »σύμφωνα πάντα με τους
όρους της 15/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
2.2.9.2Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
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.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 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,
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 για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή Ένορκη
Βεβαίωση, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
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.
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
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.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. 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 του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
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κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους αντίστοιχους ισολογισμούς της επιχείρησης. Αλλιώς θα
προσκομίζουν δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του
κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό παροχή υπηρεσίες κατά τις τρείς (3) προηγούμενες
του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι ασκεί επάγγελμα σχετικό με την παροχή των ζητούμενων
υπηρεσιών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ΟΤΑ ή/και λοιπούς φορείς του δημοσίου από τις οποίες
προκύπτει ότι διαθέτει σχετική εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες, κατάλογο των μηχανημάτων έργου και
οχημάτων που θα χρησιμοποιήσουν μαζί με αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας τους και αποδεικτικού
ασφάλισής τους από τα οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία της δυναμικότητάς τους, έγγραφα από τα
όποια να προκύπτει η ασφάλιση του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του έναντι
ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως
προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το
ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό, στοιχεία των αυτοκινήτων –μηχανημάτων που να προκύπτει
ότι είναι σύγχρονης τεχνολογίας και άριστα συντηρημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οίκων
κατασκευής
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Β.6. 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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Σελίδα 18

18PROC003819760 2018-10-10
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει τιμής

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα
αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής- courier ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον
έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το
αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5
της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι
ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ , ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1, Τ.Κ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ,

14565,

ΑΓΙΟΣ

για το Διαγωνισμό: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ –ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
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2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του
προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου),
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του
άρθρου 2.4.2.2..
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού :
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα ΙΙ ),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα
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των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα
•

Ξεχωριστό φάκελο με την αναλυτική Τεχνική προσφορά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης(άρθρα 2.2.4-2.2.6) και με την από 15/2018 Μελέτη του Παραρτήματος I της
Διακήρυξης (επί ποινή αποκλεισμού)
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα της εν λόγω προμήθειας , με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα I.

2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα I της διακήρυξης καθώς και στο Παράρτημα III (υπόδειγμα οικονομικής
προσφοράς)
Α. Τιμές
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Γ του Παραρτήματος Ι της
παρούσας διακήρυξης.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
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.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, 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.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
Σελίδα 21

18PROC003819760 2018-10-10
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 φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με 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 είναι υπό αίρεση,
ε) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από
την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά
την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και
μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς
δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
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
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε
μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
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 θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
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δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
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.

3.2 Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών κατακύρωσης -

∆ικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα
δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν μετά την 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, ειδοποίησής 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.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 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 κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
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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, με
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με
την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται
και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο
επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
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 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης )
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της
σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ.
της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016)
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 .
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.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

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

4.4 Υπεργολαβία
∆εν επιτρέπεται η υπεργολαβία
∆εν επιτρέπεται η συνολική ή τµηµατική εκχώρηση της Σύµβασης

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
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4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. 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.
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5.ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
•

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά σε ευρώ (€),μετά από την έκδοση εντάλματος πληρωμής από το
Τμήμα Λογιστηρίου μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμών παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας …8 % επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη 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 παρατάσεων
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 την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου 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
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
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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,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
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 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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 προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ'
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος η οποίο 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 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.
6.1.3 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών δύναται να τηρείται από τον ανάδοχο
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία
που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 ∆ιάρκεια Σύµβασης
6.2.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο
συμβαλλόμενα σε δώδεκα (12) μήνες
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016, σύμφωνα με
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 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 ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
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παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 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.
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. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

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

6.5 Αναπροσαρµογή τιµής
∆εν επιτρέπεται η αναπροσαρµογή των τιµών καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή την χρονική
παράταση αυτής σύµφωνα µε το άρθ. 6.2.2

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΔΕΝΔΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. ∆/νση: Πεντζερίδη 3
145 65 - Άγ. Στέφανος
Τηλ: 210 8004830
Fax:2106218202

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 15 / 2018

ΜΕΛΕΤΗ
Προµήθειας Υπηρεσίας
Καθαρισµού και Κοπής Υψηλών - Επικίνδυνων ∆ένδρων

Άγιος Στέφανος, Μάιος2018
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται στα πλαίσια της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του έτους 2018
και αφορά εργασίες που θα εκτελεστούν εντός των γεωγραφικών ορίων και εντός των
κοινόχρηστων χώρων και ιδιοκτησιών του ∆ήµου ∆ιονύσου
Σκοπός της εργασίας είναι η πρόληψη και αποφυγή θραύσης κλάδων ή και ολόκληρων δέντρων.
Τα µεγάλα δέντρα λόγω του ύψους και του βάρους των κλαδιών τους µπορεί να εγκυµονούν
κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, της ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας, µετά από έντονα
καιρικά φαινόµενα (ισχυροί άνεµοι, χιονοπτώσεις κλπ) ή ακόµη και µετά από ήπια καιρικά
φαινόµενα και επιβάλλονται εργασίες για λόγους ασφαλείας.
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν θα είναι σύµφωνα µε την Ελληνική Τεχνική
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009 «Κλάδεµα δένδρων» καθώς και ΕΛΟΤ ΤΠ 150110-07-01-00:2009 «Κοπή-εκρίζωση δένδρων και θάµνων», µε την απασχόληση εξειδικευµένου
προσωπικού, µε ικανότητα να εργάζεται σε µεγάλα ύψη και τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος,
κατάλληλου για εργασία σε ύψη 20µ. και άνω των 20µ.
Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν µέρος των υποχρεώσεων του ∆ήµου, οι οποίες απορρέουν από
τον N. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’ 2006): «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα
του άρθρου 75, παρ. 1, εδ. γ), σηµεία 1, 4, 10, 11, 12 & 13 αυτού, σύµφωνα µε τα οποία είναι
αρµοδιότητες του ∆ήµου «η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών
υποδοµών στις πόλεις και τα χωριά», «η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων
στην ασφάλεια της κυκλοφορίας», «η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της ζωής και
της περιουσίας των κατοίκων», «η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση
της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών» και «η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την
απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους».
Η κλάδευση ή η κοπή µεγάλων και επικίνδυνων δέντρων - που βρίσκονται πολλές φορές σε
δυσπρόσιτα σηµεία ή γειτνιάζουν µε καλώδια της ∆.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε.- αποτελεί µια εργασία
δύσκολη, τεχνική, εν δυνάµει επικίνδυνη, η οποία απαιτεί έµπειρο και ειδικευµένο προσωπικό
καθώς και τα απαραίτητα µηχανικά µέσα, λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά τις σχετικές εργασίες δεν
πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν µε τα
δέντρα.
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου δε διαθέτει το κατάλληλο εξειδικευµένο προσωπικό για εργασίες σε ύψος.
Επιπρόσθετα δεν µπορεί να παρέµβει µε ίδια µέσα λόγω ανεπάρκειας των υλικοτεχνικών του
υποδοµών (ύψος και διαθεσιµότητα ανυψωτικών καλαθοφόρων οχηµάτων). Σηµειώνεται ότι ο
∆ήµος ∆ιονύσου εξαιτίας έντονων καιρικών φαινοµένων που επικρατούν κατά τη διάρκεια της
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χειµερινής περιόδου, αντιµετωπίζει συχνά πρόβληµα από τις θραύσεις κλάδων και τις πτώσεις
δένδρων.
Η

συνολική

ενδεικτική

δαπάνη

για

τις

υπηρεσίες

που

περιγράφονται

στα

ανωτέρω

προϋπολογίζεται στο ποσό των 72.974,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Το CPV της προµήθειας είναι 77211400-6 : µε τίτλο “Υπηρεσίες κοπής δένδρων”.
Η σκοπιµότητα εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. 286/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης εργασίας, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του του
Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, σύµφωνα µε την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο µε βάση την τιµή (άρθρο 86).
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα (κατευθυντήρια οδηγία 22, απόφαση 44/09-6-2017 µε αρ. πρωτ.
3802/14-6-17 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) µονοµερούς παράτασης της διάρκειας των συµβάσεων που θα
συναφθούν, για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος και για την προµήθεια οµοειδών µε την
παρούσα µελέτη ειδών και υπηρεσιών, µε οικονοµική αύξηση του αντικειµένου έως πενήντα τοις
εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύµβασης, χρησιµοποιώντας πόρους από το εγκεκριµένο και
διατιθέµενο ποσό της σχετικής απόφασης της Ο.Ε., οι οποίοι δεν έχουν χρησιµοποιηθεί λόγω της
έκπτωσης που έχει επιτευχθεί στα πλαίσια του διενεργηθέντα διαγωνισµού ανάθεσης της
παρούσας υπηρεσίας.

H Συντάξασα

Θεωρήθηκε

Ιωσηφίδου Σοφία

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παροχή υπηρεσίας θα αφορά
1) στην ηµερήσια (8 ώρες) χρήση, όποτε απαιτείται γερανοφόρου – καλαθοφόρου αυτοκινήτου
µηχανήµατος έργου, ανυψωτικής ικανότητας έως 24µ. για την κοπή και το κλάδεµα µεσαίου ύψους
δέντρων µε τον χειριστή του, κατάλληλα εκπαιδευµένο και τον εργάτη κοπής δέντρων, κατάλληλα
εκπαιδευµένο για εργασία σε ύψος. Τα οχήµατα και ο εξοπλισµός του αναδόχου πρέπει να είναι
κατάλληλα και πιστοποιηµένα για τις εργασίες που χρησιµοποιούνται.
2) στην ηµερήσια (8 ώρες) χρήση, όποτε απαιτείται γερανοφόρου – καλαθοφόρου αυτοκινήτου
µηχανήµατος έργου, ανυψωτικής ικανότητας άνω των 24µ. για την κοπή και το κλάδεµα υψηλών
δέντρων, µε τον χειριστή του, κατάλληλα εκπαιδευµένο και τον εργάτη κοπής δέντρων, κατάλληλα
εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο για εργασία σε ύψος. Τα οχήµατα και ο εξοπλισµός του αναδόχου
πρέπει να είναι κατάλληλα και πιστοποιηµένα για τις εργασίες που χρησιµοποιούνται.
3) στην ηµερήσια (8 ώρες) χρήση, εναερίτη- αναρριχιτή κατάλληλα εκπαιδευµένου και πιστοποιηµένου, µε
κατάλληλα πιστοποιηµένο εξοπλισµό για την κοπή και το κλάδεµα υψηλών δέντρων, που δεν µπορούν να
προσεγγιστούν µε γερανοφόρο -καλαθοφόρο όχηµα.
Περιλαµβάνονται τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη
για την εκτέλεση της εργασίας.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης π.χ. επικίνδυνου προς πτώση δέντρου, θα ειδοποιείται ο ανάδοχος για την
άµεση επέµβασή του.
Οι εργασίες περιλαµβάνουν δένδρα που βρίσκονται σε νησίδες, ερείσµατα οδών, πάρκα, παιδικές χαρές,
γήπεδα, οικόπεδα και γενικότερα άλλους χώρους ευθύνης του ∆ήµου ∆ιονύσου. Ειδικότερα, πρόκειται για
εξειδικευµένες εργασίες όπως κοπή ή κλάδεµα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων (τα οποία είτε είναι ξερά,
είτε βρίσκονται σε θέσεις όπου δηµιουργούν προβλήµατα, είτε έχουν κλίση και είναι θέµα χρόνου να πέσουν
κατόπιν έντονων καιρικών φαινοµένων), κλαδέµατα για τη διαµόρφωση και τον περιορισµό της κόµης πολύ
υψηλών δέντρων, κλαδέµατα για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του είδους και τη διασφάλιση της υγείας
και της φυσιολογικής ανάπτυξης του δέντρου.

Η επιλογή των συγκεκριµένων δέντρων στα οποία θα πραγµατοποιηθούν οι υλοτοµίες –
κλαδέµατα γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και προτεραιότητα στην κλάδευση ή
κοπή των δέντρων έχουν οι περιπτώσεις που θεωρούνται από την Υπηρεσία ως υψηλής
επικινδυνότητας και είναι απαραίτητες και αναγκαίες προκειµένου να διασφαλιστεί η δηµόσια
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ασφάλεια, σύµφωνα πάντα µε τις εκάστοτε εντολές της Υπηρεσίας, όπως αυτές διαβιβάζονται
προς εκτέλεση. Η Υπηρεσία θα υποδεικνύει στον Ανάδοχο κάθε φορά την κάθε περίπτωση κοπής
ή κλαδέµατος δέντρου, την ακριβή θέση αυτού και θα παρέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που
θα διευκολύνει το έργο του Αναδόχου.
Το κλάδεµα κάθε δέντρου θα πραγµατοποιείται µετά από εντολή του επιβλέποντα προς τον
ανάδοχο και σύµφωνα µε τις οδηγίες του. H τεχνική κλάδευσης που θα εφαρµόζεται θα είναι ανάλογη
της ηλικίας και του είδους του δέντρου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Οι

εργασίες της κλάδευσης θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις αναγνωρισµένες τεχνικές και να είναι
σύµφωνες µε τους κανόνες που περιγράφονται και αναφέρονται από τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-0604-01:2009. Για την περιποίηση των πληγών του δέντρου που προέρχονται από λάθος χειρισµούς
κατά το κλάδεµα, θα γίνεται επιµελής καθαρισµός της πληγής θα λειαίνεται και θα καλύπτεται µε
πάστα επούλωσης.
Απαγορεύεται το κλάδεµα δέντρων που έρχονται σε επαφή ή βρίσκονται κοντά (<1,2µ) σε
ηλεκτροφόρα σύρµατα, δεδοµένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επεµβαίνει η ∆ΕΗ. Εφόσον πέσει
στην αντίληψη του Αναδόχου παρόµοια περίπτωση όπου δεν έχει επιληφθεί η ∆ΕΗ, θα πρέπει να
ενηµερώσει την Υπηρεσία ώστε να επικοινωνήσει µε το αρµόδιο τµήµα της ∆ΕΗ.
Ως προς την διαδικασία κοπής δέντρων αυτή θα πραγµατοποιείται κατόπιν εντολής της αρµόδιας
Υπηρεσίας και µετά τη χορήγηση σχετικής αδείας από τις αρµόδιες Υπηρεσίες (∆ασαρχείο,
Πολεοδοµία, κλπ), όπου αυτή απαιτείται.
Θα γίνεται τµηµατικός τεµαχισµός των κλάδων µέχρι το επιθυµητό ύψος και προσεκτική ρίψη των
τεµαχίων αυτών στο έδαφος ή σε παρακείµενο φορτηγό ή αλλού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος και να αποφευχθούν ζηµιές σε παρακείµενες εγκαταστάσεις, σταθµευµένα ή διερχόµενα
αυτοκίνητα και πεζούς. Ότι προκύπτει από την κλάδευση ή την κοπή θα µεταφέρεται και θα
συγκεντρώνεται πλησίον, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία στον ανάδοχο ώστε να
αποκοµίζεται µε ιδία µέσα του ∆ήµου. Ο περιβάλλοντας χώρος θα καθαρίζεται από τα όποια
υπολείµµατα της κλάδευσης (µικρά κλαδάκια, φύλλα, πριονίδια κλπ).
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγµατοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση και για
το λόγο αυτό επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.
H Συντάξασα

Θεωρήθηκε

Ιωσηφίδου Σοφία

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος
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Γ.ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός παροχής των προαναφερθέντων υπηρεσιών αυτοκινήτων / εξοπλισµού
είναι ως εξής.
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1

Υπηρεσία

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

Ηµέρα

155

280,00€

43.400,00€

Ηµέρα

35

350,00€

12.250,00€

8

400,00€

3.200,00€

ΣΥΝΟΛΟ

58.850,00€

ΦΠΑ 24%

14.124,00€

ΓΕΝΙΚΟ

72.974,00€

γερανοφόρου
αυτοκινήτου για τον
καθαρισµό-

κοπή

δέντρων έως 24 µ.
2

Υπηρεσία
γερανοφόρου
αυτοκινήτου για τον
καθαρισµό- κοπή
δέντρων πάνω από
24 µ

3

Υπηρεσία

εναερίτη- Ηµέρα

αναρριχιτή

για

καθαρισµό-

τον
κοπή

δέντρων

ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως :Εβδοµήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα τέσσερα ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

H Συντάξασα

Θεωρήθηκε

Ιωσηφίδου Σοφία

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος
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∆.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Έκαστος ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του
•

βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι ασκεί επάγγελµα σχετικό µε την παροχή των
ζητούµενων υπηρεσιών.

•

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ΟΤΑ ή/και λοιπούς φορείς του δηµοσίου από τις οποίες
προκύπτει ότι διαθέτει σχετική εµπειρία σε παρόµοιες εργασίες,

•

κατάλογο των µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων που θα χρησιµοποιήσει µαζί µε αντίγραφο
της άδειας κυκλοφορίας τους και αποδεικτικού ασφάλισής τους από τα οποία θα προκύπτουν
τα στοιχεία της δυναµικότητάς τους.

•

Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας µελέτης

Οι ποσότητες στον ενδεικτικό προϋπολογισµό θεωρούνται ενδεικτικές και η Υπηρεσία δύναται να
τις τροποποιήσει (αυξοµειώσει), χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου.
2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου σύµφωνα µε τις
οδηγίες και υποδείξεις της.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες και προφορικές εντολές
της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση της σύµβασης παροχής
υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.

3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στα πλαίσια
της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως
είτε µε ειδικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση,
τον οποίο ο ανάδοχος θα έχει ορίσει δ/ντή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή
του εγγράφου της σύµβασης.
Ο δ/ντής της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και πληρεξούσιος ή
εκπρόσωπος του αναδόχου. Σχετικά θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την
τοποθέτησή του. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της
σύµβασης, τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.
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Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή
διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών
δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία, διαφορετικά κάθε κοινοποίηση
που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα
αποτελέσµατά της.
Επίσης ο ανάδοχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή του εγγράφου
σύµβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο Αττικής όπου βρίσκεται η έδρα της Υπηρεσίας. Ο
αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται
από δήλωση και του οριζοµένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε
κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του
αντικλήτου είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει
µόνο µετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία έχει πάντοτε το
δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή
απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ - ΤΙΜΗ
Η ισχύς της σύµβασης έχει χρονική διάρκεια καταρχήν ενός (1) έτους ή µέχρι εξαντλήσεως του
συµβατικού ποσού.
Για τις παρούσες εργασίες ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και φόρους για τρίτους
κ.λπ.
Η τιµή θα είναι σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
Στις τιµές που αναγράφονται στο ενδεικτικό τιµολόγιο περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα
υλικά-µέσα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.
Στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού περιλαµβάνονται:
η αξία των ηµεροµισθίων του προσωπικού, µε ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση,
επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη νοµοθεσία,
"το κόστος" της φθοράς των εργαλείων και των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται,
τα µισθώµατα των µηχανηµάτων, και κάθε δαπάνη για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών, που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή,
κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών,
κάθε υλικό και εργασία, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας και τη δαπάνη
µεταφοράς των εν λόγω υλικών επί τόπου των εργασιών,
κάθε δασµό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση,
κάθε δαπάνη σχετική µε το ενοίκιο, τη φθορά ή την απόσβεση των χρησιµοποιουµένων
µηχανηµάτων ή εργαλείων, την επισκευή, λειτουργία και µεταφορά τους επί τόπου των
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εργασιών καθώς και τις δαπάνες για ενοίκια κ.λπ., που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε
λόγο,
κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση µε την ασφάλιση του προσωπικού,
κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήµανση σχετικά µε τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, όπως
ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης
δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που
οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή στις οποιεσδήποτε
ενέργειες του αναδόχου συµπεριλαµβανοµένων των δυσλειτουργιών του εξοπλισµού, βαρύνουν
αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της
σύµβασης µέχρι τη λήξη της σύµβασης.
Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου των
συνεργατών του, ή / και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά
και αστικά, για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, µέσων µεταφοράς, µηχανηµάτων κλπ. που απασχολεί
για την εκτέλεση της σύµβασης.
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης συνεργατών (δάνεια εµπειρία) για την εκτέλεση ειδικής φύσης
εργασιών, ο ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις σχετικές εργασίες.
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του προσωπικού, είτε
από υπαιτιότητα τρίτου συµβεβληµένου µε αυτόν (συνεργασία - δάνεια εµπειρία), είτε από τα
οχήµατά του.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ

Ο

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο

ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται και προς τις προφορικές εντολές του αρµοδίου που θα
ορίσει η Υπηρεσία για την παρακολούθηση των εργασιών. Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει
εγγράφως την Υπηρεσία για την έκδοση εντολών µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την προφορική
εντολή.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τα αναφερόµενα στο παρόν (Τεχνική Περιγραφή,
Γ.Σ.Υ. - Ε.Σ.Υ.), και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
∆ιευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούµενων εργασιών ότι µόνος υπεύθυνος είναι ο
ανάδοχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την
ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές του
υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις.
Εάν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή
εµπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την Υπηρεσία
υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόµενες προτάσεις του για την αντιµετώπισή τους.
Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για µεταβολές των προβλεποµένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν
στην παρούσα σύµβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και
οι οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των
προβλεποµένων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει τον εξοπλισµό και το προσωπικό του. Είναι υπεύθυνος για
την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων επ’ ωφελεία του εξοπλισµού, του προσωπικού του, των
εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες
που µπορεί να συµβούν.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και χρήση από το προσωπικό του, όλου του
εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που
εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία. Το προσωπικό θα φέρει τον κατάλληλο εξοπλισµό για
λόγους ασφαλείας και τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται θα είναι εφοδιασµένα µε την απαραίτητη
οδική σήµανση ασφαλείας. Ο εξοπλισµός ασφαλείας θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη
ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για τη διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ανεξάρτητα από την
αιτία που το προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς
να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την
εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.
Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο ανάδοχος
ενηµερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για εκτέλεση επείγουσας εντολής είναι υποχρεωµένος εντός
3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα µε την ώρα που θα απαιτηθεί, να εκτελεστούν οι εργασίες
αυτές. Η αποζηµίωση του αναδόχου για τις ώρες που εργάστηκε θα γίνεται κατ΄ αναλογία της
προβλεπόµενης ηµερήσιας αποζηµίωσης του.
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Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τµήµα του οδοστρώµατος, ο
ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει το αρµόδιο τµήµα Τροχαίας προκειµένου να ρυθµίσει την
κυκλοφορία µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να ενηµερώσει και την Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος δε δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή νυκτερινής
εργασίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και αργίες.

7. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Όταν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύµβαση
και τους λοιπούς όρους των Συµβατικών Τευχών τότε µπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι
υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι
ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης
φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι,
προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει
τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω όρων, ο δε ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση
των ελέγχων.
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Όλα τα αυτοκίνητα – µηχανήµατα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και άριστα συντηρηµένα
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των οίκων κατασκευής τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, τα µηχανήµατα και αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την
εξυπηρέτηση των εργασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω ασφαλιστηρίων είναι ο
ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

10.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και
ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ’
αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται για την
εκτέλεση της σύµβασης.
10.2 ΣΗΜΑΝΣΗ
Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος υποχρεώνεται
µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του
χώρου εργασίας, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα µε τον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε όπως ισχύει σήµερα.
Η σήµανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, µε κατάλληλα, ευδιάκριτα, µέρα
και νύκτα, σήµατα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Για τη σήµανση ισχύει η απόφαση
µε αριθµό ∆ΙΠΑ∆/οικ/50211-7-2003 (ΦΕΚ 946Τβ/9-7-2003) του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Έγκριση Τεχνικής
Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελουµένων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών
ως ελάχιστα όρια».
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τοποθετήσει στην αρχή και το τέλος κάθε οδικού άξονα που
εκτελούνται εργασίες και σε εµφανείς θέσεις πινακίδες ενδεικτικές των εκτελούµενων εργασιών.
Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησής τους βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση µη τοποθέτησης των πινακίδων στην προθεσµία αυτή, η προµήθεια, µεταφορά και
τοποθέτησή τους γίνεται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει µε δαπάνες του ειδική µελέτη σήµανσης για την
εξυπηρέτηση της τυχόν εκτρεπόµενης κυκλοφορίας σε κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών, που
θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία έγκαιρα πριν από την έναρξη
εκτέλεσης της αντίστοιχης φάσης εργασιών.
10.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σελίδα 44

18PROC003819760 2018-10-10
Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη
διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και µε
κατάλληλες παρακάµψεις ή άλλα προσωρινά έργα.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση
των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να µη παρεµποδίζεται άµεσα ή
έµµεσα η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων, δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των
µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων κλπ.

11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.
Όσο αφορά τις εργασίες κοπής δέντρων αυτά θα φωτογραφίζονται πριν και µετά και οι
φωτογραφίες θα επισυναφθούν στις επιµετρήσεις που θα υποβληθούν για την πληρωµή τους.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να προτείνει τη διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας µέχρι την
επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος, χωρίς καµία οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του ∆ήµου.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό
της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα
συµφέροντά του τρόπο.
Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα γίνει µε χρηµατική εντολή του εργοδότη που θα εκδοθεί
µετά την παραλαβή αυτών και βάσει σχετικής επιµετρήσεως και πιστοποιήσεως.
Εργασία που τυχόν εκτελεσθεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει χωρίς την
παρουσία εκπροσώπου της, θα θεωρηθεί ως µη γενοµένη και δεν θα πιστοποιείται.
Το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που αφορούν την παρούσα σύµβαση θα ελεγχθούν από
την Επιτροπή Παραλαβής – Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών του ∆ήµου.

12. ΛΟΙΠΑ
Τα προϊόντα κλαδέµατος, κοπής, περισυλλογής και καθαρισµού θα συλλέγονται από τον ανάδοχο,
σε σηµείο που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία, πλησίον του χώρου εργασιών κοπής, κλαδέµατος από
όπου θα γίνεται η αποκοµιδή τους µε µέσα του ∆ήµου.
H Συντάξασα

Θεωρήθηκε

Ιωσηφίδου Σοφία

Παπαδόπουλος Απόστολος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥ∆ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
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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 φορέαi 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 ΔΙΟΝΥΣΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6075
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 1 /ΑΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14565
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Βορριά
- Τηλέφωνο: 2132030636
- Ηλ. ταχυδρομείο: vorria@dionysos.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)): www.dionysos.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV):
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΚΟΠΗΣ
ΥΨΗΛΩΝ
–
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24% (CPV) : 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ003085375
- Η σύμβαση αναφέρεται σε, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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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) [……]
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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 ΦΟΡΕΩΝvii
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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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
• δωροδοκίαx,xi·
• απάτηxii·
• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
•

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi 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 1-6), 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):
[……][……][……][……]xvii
xviii
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 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 [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
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xx

(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxxi:

τα

μέτρα

που [……]
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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
ασφάλισηςxxii, 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 τελεσίδικη 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 ;xxiii
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): xxiv
[……][……][……]
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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 δικαίουxxv;
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
καταστάσειςxxvi :
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 περιστάσειςxxvii
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 παράπτωμαxxviii;
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:
[..........……]

Σελίδα 56

18PROC003819760 2018-10-10
ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:

Έχει

συνάψει

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,
λόγω της 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
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α 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 Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

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: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
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[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: 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
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών
και δημόσιες
συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
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 ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
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) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) 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 ελέγχωνxlii όσον αφορά το

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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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;
6) 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:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

β) [……]
[……]

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

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, 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
δωρεάνxlviii.
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): [……]

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
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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

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 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

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)
xxi

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

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).
xxiii

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
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

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

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

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

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
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

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

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

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

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

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.
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xlii

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.
xliii

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.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α

(CPV) : 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

(€)

δένδρων)--

1

Υπηρεσία γερανοφόρου
αυτοκινήτου

για

τον

Ηµέρα

155

Ηµέρα

35

καθαρισµό-

κοπή δέντρων έως 24 µ.
2

Υπηρεσία γερανοφόρου
αυτοκινήτου για τον καθαρισµόκοπή δέντρων πάνω από 24 µ

3

Υπηρεσία εναερίτη- αναρριχιτή για Ηµέρα

8

τον καθαρισµό- κοπή δέντρων
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

……………………….
(Τόπος και ηµεροµηνία)

Ο Προσφέρων
(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα συµµετέχουσας εταιρείας)

Σηµείωση προς τους συµµετέχοντες: Επισηµαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγµα περιλαµβάνει τις
ελάχιστες απαιτούµενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συµµετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να περιλαµβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση
του έργου της υπηρεσίας, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας µελέτης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άγιος Στέφανος,

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Αριθµ. πρωτ.:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθαν. ∆ιάκου
Τ.Κ.: 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες:
Τηλ. 2132030636
Fax: 2132030630
E-mail: vorria@dionysos.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ (Συνολικού ποσού …………………………….€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Στον Άγιο Στέφανο σήμερα την …………………….. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης κ. Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη , που ενεργεί στο παρόν
ωςνόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Διονύσου ( ΑΦΜ 997690910 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) σύμφωνα με την
υπ΄άριθμ 782/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων «δυνάμει» του άρθρου 58 & 1,
παρ. στ’ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ΔΗΜΟΣ» και
2.Η εταιρεία …………………..
δ.τ. ……………………………… με ΑΦΜ ……………………………….. ΔΟΥ
………………………………….. - η οποία εκπροσωπείται από τον κ. …………………………………………… ο οποίος
ενεργεί
ως
νόμιμος
εκπρόσωπος
.
της
Εταιρείας
που
εδρεύει
……………………………………………………………………………….. και θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης
αυτής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»
Τα ανωτέρω συμβαλλόμενα μέρη, όπως αυτά παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα σύμβαση,
αμοιβαία συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :
•
•
•

•

Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): “Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων” και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4
του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010): “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.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης”
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Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 266Α): “Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” και Π.Δ.
80/2016
• Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,
• 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 Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…”
• Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”
• Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
• Κάθε σχετική διάταξη που μπορεί να προκύψει μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και
μέχρι την λήξη της σύμβασης.
• Την υπ’ αριθμόν ……/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της συγκεκριμένης
παροχής υπηρεσιών.
• την αριθμ …………………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Την υπ’ αρ……………………………... διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε
στις ……….,
• Το από …………………. Πρακτικό Νο.1 της Ε.Δ. διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών και αξιολόγησης
προσφορών
• Το από ……………………… Πρακτικό Νο.2 της Ε.Δ. διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών και αξιολόγησης
προσφορών
• Την υπ’ αριθμόν ………………………….. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής » περί έγκρισης των Πρακτικών
Νο.1 και Νο.2 της Ε.Δ. και ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία …………………………………..
• Το από ……………………… Πρακτικό Νο.3 (Κατακύρωσης Δικαιολογητικών) της Ε.Δ. διενέργειας
διαγωνισμών υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών
• Την υπ’ αριθμόν ………………………….. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού
Νο.3 με την οποία κατακυρώθηκε η Παροχή
Κάθε σχετική διάταξη που μπορεί να προκύψει μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και μέχρι
την λήξη της σύμβασης
•

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στη δεύτερη συµβαλλοµένη «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», την Παροχή Υπηρεσιών καθαρισµού και κοπής υψηλών –
επικίνδυνων δένδρων ∆ήµου ∆ιονύσου όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα σύµφωνα
µε την 15/2018 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος ∆. ∆ιονύσου, τους όρους ∆ιακήρυξης του
∆ιαγωνισµού, καθώς και την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ », που αποτελούν ενιαίο
και αναπόσπαστο µέρος µε την παρούσα σύµβαση.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες που πρόκειται να πραγµατοποιήσει ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»,
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης αύξηση των τιµών τιµολογίου
δεν πρόκειται να γίνει δεκτή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και µε προσφυγή στα άρθρα 288 και 388
Α.Κ.
Σκοπός της εργασίας είναι η πρόληψη και αποφυγή θραύσης κλάδων ή και ολόκληρων δέντρων. Τα
µεγάλα δέντρα λόγω του ύψους και του βάρους των κλαδιών τους µπορεί να εγκυµονούν κινδύνους για
την ασφάλεια των πολιτών, της ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας, µετά από έντονα καιρικά φαινόµενα
(ισχυροί άνεµοι, χιονοπτώσεις κλπ) ή ακόµη και µετά από ήπια καιρικά φαινόµενα και επιβάλλονται
εργασίες για λόγους ασφαλείας.
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν θα είναι σύµφωνα µε την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009 «Κλάδεµα δένδρων» καθώς και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00:2009
«Κοπή-εκρίζωση δένδρων και θάµνων», µε την απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού, µε ικανότητα να
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εργάζεται σε µεγάλα ύψη και τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος, κατάλληλου για εργασία σε ύψη 20µ. και
άνω των 20µ.
Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν µέρος των υποχρεώσεων του ∆ήµου, οι οποίες απορρέουν από τον N.
3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’ 2006).
Η κλάδευση ή η κοπή µεγάλων και επικίνδυνων δέντρων - που βρίσκονται πολλές φορές σε δυσπρόσιτα
σηµεία ή γειτνιάζουν µε καλώδια της ∆.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε.- αποτελεί µια εργασία δύσκολη, τεχνική, εν
δυνάµει επικίνδυνη, η οποία απαιτεί έµπειρο και ειδικευµένο προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα µηχανικά
µέσα, λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά τις σχετικές εργασίες δεν πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια
προσωπικού και εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν µε τα δέντρα.
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου δε διαθέτει το κατάλληλο εξειδικευµένο προσωπικό για εργασίες σε ύψος. Επιπρόσθετα
δεν µπορεί να παρέµβει µε ίδια µέσα λόγω ανεπάρκειας των υλικοτεχνικών του υποδοµών (ύψος και
διαθεσιµότητα ανυψωτικών καλαθοφόρων οχηµάτων). Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος ∆ιονύσου εξαιτίας έντονων
καιρικών φαινοµένων που επικρατούν κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου, αντιµετωπίζει συχνά
πρόβληµα από τις θραύσεις κλάδων και τις πτώσεις δένδρων.
Το CPV της εν λόγω προµήθειας είναι 77211400-6 : µε τίτλο “Υπηρεσίες κοπής δένδρων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1

Υπηρεσία γερανοφόρου
αυτοκινήτου

για

καθαρισµό-

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

(€)

Ηµέρα

155

Ηµέρα

35

τον
κοπή

δέντρων έως 24 µ.
2

Υπηρεσία γερανοφόρου
αυτοκινήτου για τον
καθαρισµό- κοπή
δέντρων πάνω από 24 µ

3

Υπηρεσία
αναρριχιτή
καθαρισµό-

εναερίτη- Ηµέρα
για

8

τον
κοπή

δέντρων
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1. Αντικείµενο της Σύµβασης
Η παροχή υπηρεσίας θα αφορά 1) στην ηµερήσια (8 ώρες) χρήση, όποτε απαιτείται γερανοφόρου –
καλαθοφόρου αυτοκινήτου µηχανήµατος έργου, ανυψωτικής ικανότητας έως 24µ. για την κοπή και το
κλάδεµα µεσαίου ύψους δέντρων µε τον χειριστή του, κατάλληλα εκπαιδευµένο και τον εργάτη κοπής
δέντρων, κατάλληλα εκπαιδευµένο για εργασία σε ύψος. Τα οχήµατα και ο εξοπλισµός του αναδόχου
πρέπει να είναι κατάλληλα και πιστοποιηµένα για τις εργασίες που χρησιµοποιούνται. 2) στην ηµερήσια (8
ώρες) χρήση, όποτε απαιτείται γερανοφόρου – καλαθοφόρου αυτοκινήτου µηχανήµατος έργου,
ανυψωτικής ικανότητας άνω των 24µ. για την κοπή και το κλάδεµα υψηλών δέντρων, µε τον χειριστή του,
κατάλληλα εκπαιδευµένο και τον εργάτη κοπής δέντρων, κατάλληλα εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο για
εργασία σε ύψος. Τα οχήµατα και ο εξοπλισµός του αναδόχου πρέπει να είναι κατάλληλα και
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πιστοποιηµένα για τις εργασίες που χρησιµοποιούνται. 3) στην ηµερήσια (8 ώρες) χρήση, εναερίτηαναρριχιτή κατάλληλα εκπαιδευµένου και πιστοποιηµένου, µε κατάλληλα πιστοποιηµένο εξοπλισµό για την
κοπή και το κλάδεµα υψηλών δέντρων, που δεν µπορούν να προσεγγιστούν µε γερανοφόρο -καλαθοφόρο
όχηµα.Περιλαµβάνονται τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης π.χ. επικίνδυνου προς πτώση
δέντρου, θα ειδοποιείται ο ανάδοχος για την άµεση επέµβασή του.Οι εργασίες περιλαµβάνουν δένδρα που
βρίσκονται σε νησίδες, ερείσµατα οδών, πάρκα, παιδικές χαρές, γήπεδα, οικόπεδα και γενικότερα άλλους
χώρους ευθύνης του ∆ήµου ∆ιονύσου. Ειδικότερα, πρόκειται για εξειδικευµένες εργασίες όπως κοπή ή
κλάδεµα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων (τα οποία είτε είναι ξερά, είτε βρίσκονται σε θέσεις όπου
δηµιουργούν προβλήµατα, είτε έχουν κλίση και είναι θέµα χρόνου να πέσουν κατόπιν έντονων καιρικών
φαινοµένων), κλαδέµατα για τη διαµόρφωση και τον περιορισµό της κόµης πολύ υψηλών δέντρων,
κλαδέµατα για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του είδους και τη διασφάλιση της υγείας και της
φυσιολογικής ανάπτυξης του

δέντρου.

Η

επιλογή

των

συγκεκριµένων

δέντρων

στα

οποία

θα

πραγµατοποιηθούν οι υλοτοµίες – κλαδέµατα γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και
προτεραιότητα στην κλάδευση ή κοπή των δέντρων έχουν οι περιπτώσεις που θεωρούνται από την
Υπηρεσία ως υψηλής επικινδυνότητας και είναι απαραίτητες και αναγκαίες προκειµένου να διασφαλιστεί η
δηµόσια ασφάλεια, σύµφωνα πάντα µε τις εκάστοτε εντολές της Υπηρεσίας, όπως αυτές διαβιβάζονται προς
εκτέλεση. Η Υπηρεσία θα υποδεικνύει στον Ανάδοχο κάθε φορά την κάθε περίπτωση κοπής ή κλαδέµατος
δέντρου, την ακριβή θέση αυτού και θα παρέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα διευκολύνει το
έργο του Αναδόχου. Το κλάδεµα κάθε δέντρου θα πραγµατοποιείται µετά από εντολή του επιβλέποντα
προς τον ανάδοχο και σύµφωνα µε τις οδηγίες του. H τεχνική κλάδευσης που θα εφαρµόζεται θα είναι
ανάλογη της ηλικίας και του είδους του δέντρου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Οι εργασίες της κλάδευσης θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις αναγνωρισµένες τεχνικές και να είναι
σύµφωνες µε τους κανόνες που περιγράφονται και αναφέρονται από τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-0401:2009. Για την περιποίηση των πληγών του δέντρου που προέρχονται από λάθος χειρισµούς κατά το
κλάδεµα, θα γίνεται επιµελής καθαρισµός της πληγής θα λειαίνεται και θα καλύπτεται µε πάστα
επούλωσης. Απαγορεύεται το κλάδεµα δέντρων που έρχονται σε επαφή ή βρίσκονται κοντά (<1,2µ) σε
ηλεκτροφόρα σύρµατα, δεδοµένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επεµβαίνει η ∆ΕΗ. Εφόσον πέσει στην
αντίληψη του Αναδόχου παρόµοια περίπτωση όπου δεν έχει επιληφθεί η ∆ΕΗ, θα πρέπει να ενηµερώσει
την Υπηρεσία ώστε να επικοινωνήσει µε το αρµόδιο τµήµα της ∆ΕΗ.Ως προς την διαδικασία κοπής δέντρων
αυτή θα πραγµατοποιείται κατόπιν εντολής της αρµόδιας Υπηρεσίας και µετά τη χορήγηση σχετικής αδείας
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες (∆ασαρχείο, Πολεοδοµία, κλπ), όπου αυτή απαιτείται. Θα γίνεται τµηµατικός
τεµαχισµός των κλάδων µέχρι το επιθυµητό ύψος και προσεκτική ρίψη των τεµαχίων αυτών στο έδαφος ή
σε παρακείµενο φορτηγό ή αλλού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και να αποφευχθούν ζηµιές σε
παρακείµενες εγκαταστάσεις, σταθµευµένα ή διερχόµενα αυτοκίνητα και πεζούς. Ότι προκύπτει από την
κλάδευση ή την κοπή θα µεταφέρεται και θα συγκεντρώνεται πλησίον, σε χώρο που θα υποδείξει η
Υπηρεσία στον ανάδοχο ώστε να αποκοµίζεται µε ιδία µέσα του ∆ήµου. Ο περιβάλλοντας χώρος θα
καθαρίζεται από τα όποια υπολείµµατα της κλάδευσης (µικρά κλαδάκια, φύλλα, πριονίδια κλπ). Οι
ανωτέρω εργασίες θα πραγµατοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση και για το λόγο αυτό
επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.
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2. Χρόνος διάρκειας της σύµβασης
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα εκτελεστούν από τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ » από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης και για 12 µήνες (12)
3.Τρόπος εκτέλεσης της σύµβασης
I) Υποχρεώσεις ανάδοχου:
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να συµµορφώνεται και προς τις προφορικές εντολές του αρµοδίου που θα ορίσει η Υπηρεσία
για την παρακολούθηση των εργασιών. Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για
την έκδοση εντολών µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την προφορική εντολή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τα αναφερόµενα στο παρόν (Τεχνική Περιγραφή, Γ.Σ.Υ. Ε.Σ.Υ.), και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
∆ιευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούµενων εργασιών ότι µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε
έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή
οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες
διατάξεις.
Εάν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή εµπόδια που
δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την Υπηρεσία υποβάλλοντας
συγχρόνως και ενδεχόµενες προτάσεις του για την αντιµετώπισή τους.
Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για µεταβολές των προβλεποµένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν στην
παρούσα σύµβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες
συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεποµένων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει τον εξοπλισµό και το προσωπικό του. Είναι υπεύθυνος για την λήψη
όλων των αναγκαίων µέτρων επ’ ωφελεία του εξοπλισµού, του προσωπικού του, των εκπροσώπων της
Υπηρεσίας και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και χρήση από το προσωπικό του, όλου του εξοπλισµού
ασφάλειας που απαιτείται για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί
από την Υπηρεσία. Το προσωπικό θα φέρει τον κατάλληλο εξοπλισµό για λόγους ασφαλείας και τα οχήµατα
που χρησιµοποιούνται θα είναι εφοδιασµένα µε την απαραίτητη οδική σήµανση ασφαλείας. Ο εξοπλισµός
ασφαλείας θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη ατυχήµατος
ή καταστροφής, ή για τη διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που το
προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται
αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων
εργασιών.
Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο ανάδοχος ενηµερωθεί καθ’
οιονδήποτε τρόπο για εκτέλεση επείγουσας εντολής είναι υποχρεωµένος εντός 3ώρου από την ειδοποίηση,
ανεξάρτητα µε την ώρα που θα απαιτηθεί, να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές. Η αποζηµίωση του αναδόχου
για τις ώρες που εργάστηκε θα γίνεται κατ΄ αναλογία της προβλεπόµενης ηµερήσιας αποζηµίωσης του.
Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τµήµα του οδοστρώµατος, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ενηµερώσει το αρµόδιο τµήµα Τροχαίας προκειµένου να ρυθµίσει την κυκλοφορία µέχρι
την ολοκλήρωση των εργασιών και να ενηµερώσει και την Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος δε δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας
κατά τις εργάσιµες ηµέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και αργίες.
II) Ασφάλιση προσωπικού και µηχανηµάτων :
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι
ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται
σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό
που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης
φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό
προσωπικό.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω όρων, ο δε ανάδοχος υποχρεούται
να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων.
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
Όλα τα αυτοκίνητα – µηχανήµατα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και άριστα συντηρηµένα σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές των οίκων κατασκευής τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, τα µηχανήµατα και αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των
εργασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω ασφαλιστηρίων είναι ο ανάδοχος, ο
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. Οι όροι των παραπάνω
παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
III) Προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας-Σήµανση –Σηµατοδότηση
Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές
ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ’ αυτόν
εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται για την εκτέλεση της
σύµβασης.
Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε δικές
του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του χώρου εργασίας,
σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε όπως ισχύει σήµερα.
Η σήµανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, µε κατάλληλα, ευδιάκριτα, µέρα και
νύκτα, σήµατα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Για τη σήµανση ισχύει η απόφαση µε αριθµό
∆ΙΠΑ∆/οικ/50211-7-2003 (ΦΕΚ 946Τβ/9-7-2003) του
ΥΠΕΧΩ∆Ε «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής
Σήµανσης Εκτελουµένων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τοποθετήσει στην αρχή και το τέλος κάθε οδικού άξονα που εκτελούνται
εργασίες και σε εµφανείς θέσεις πινακίδες ενδεικτικές των εκτελούµενων εργασιών.
Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησής τους βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση µη τοποθέτησης των πινακίδων στην προθεσµία αυτή, η προµήθεια, µεταφορά και
τοποθέτησή τους γίνεται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει µε δαπάνες του ειδική µελέτη σήµανσης για την εξυπηρέτηση
της τυχόν εκτρεπόµενης κυκλοφορίας σε κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών, που θα πρέπει να
υποβάλλεται για έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία έγκαιρα πριν από την έναρξη εκτέλεσης της
αντίστοιχης φάσης εργασιών.
Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή
της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και µε κατάλληλες παρακάµψεις ή
άλλα προσωρινά έργα.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των
εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να µη παρεµποδίζεται άµεσα ή έµµεσα η
κυκλοφορία γενικά οχηµάτων, δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων,
την εκτέλεση των έργων, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων κλπ.
IV) ∆ικαιώµατα ∆ήµου :
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή Μηνιαίας Έκθεσης Συνολικής ∆ραστηριότητας και Εκτέλεσης
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.
Όσο αφορά τις εργασίες κοπής δέντρων αυτά θα φωτογραφίζονται πριν και µετά και οι φωτογραφίες θα
επισυναφθούν στις επιµετρήσεις που θα υποβληθούν για την πληρωµή τους.

4. Αµοιβή και Τρόπος πληρωµής του Αναδόχου
Ως αµοιβή του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται το ποσό των
…………………………………….€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α
…………………………………… του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018. Η δαπάνη για την
εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους ∆ήµου ∆ιονύσου .
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρω €, τµηµατικά εντός τριάντα (30) ηµερών εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες
το επιβάλουν και µετά από συµφωνία µε τον αντισυµβαλλόµενο εντός εξήντα (60) ηµερών,
υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 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., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
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Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από
την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016xlviii
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπερ της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται επί όλων των συµβάσεων που υπάγονται στον
N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την
έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση
αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ
969/22.03.2017 τεύχος Β' και Π.∆. 57/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α'): Οργανισµός της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
ε) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ΗΜΟ Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις µπορούν να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση µεταβολής της νοµοθεσίας
Η πληρωµή της εκάστοτε δεδουλευµένης µηνιαίας αµοιβής θα καταβάλλεται στον εργολήπτη από την
οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου, στην οποία τηρείται η σύµβαση, µετά το τέλος κάθε µήνα
απολογιστικά, και συγκεκριµένα το πρώτο 15νθήµερο του επόµενου µήνα, µε την υποβολή του τιµολογίου,
το οποίο θα συνοδεύεται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά :α) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας β)
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας εργοδότη και εργαζοµένων γ) Αντίγραφο µισθολογικής κατάστασης
απασχολούµενου προσωπικού στο ∆ήµο, δ) Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.), ε) κάθε
άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόµο, το οποίο τυχόν ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου.
Στην Αµοιβή, περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που άµεσα ή έµµεσα πηγάζουν από ή
σχετίζονται µε το Έργο και που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της Σύµβασης, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:
i.
Κάθε είδους δαπάνη (π.χ µετακινήσεων, ένδυσης προσωπικού, υλικών καθαρισµού, αποσβέσεων του
τεχνολογικού εξοπλισµού κλπ.), κάθε είδους υποχρεώσεις προς τρίτους (υπεργολάβους, κλπ.) στο πλαίσιο
εκτέλεσης του Έργου.
ii.
Ηµεροµίσθια, µισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προµήθειες, πρόστιµα, ποινές, οφειλές,
υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις,
iii.

Το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου.

Όλα τα παραπάνω, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ειδικά ή όχι στη Σύµβαση, περιλαµβάνονται στην Αµοιβή
και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και
υπόχρεος για την πληρωµή, απόσβεση ή διακανονισµό όλων των προηγουµένων µε δική του δαπάνη.
Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισµού και των υπολογισµών του βάσει των οποίων
υπέβαλε την προσφορά του για το Έργο και συµφωνήθηκε η Αµοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωµα να
ζητήσει αναπροσαρµογή της Αµοιβής αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία
Ο ∆ΗΜΟΣ . ∆ΕΝ είναι υποχρεωµένος να εξαντλήσει όλο το συµβατικό αντικείµενο, ενώ σε ενδεχόµενο που
η ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης που θα προκύψει από την παρούσα διακήρυξη, παρέλθει χωρίς να
έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι εργασίες , ο ∆ΗΜΟΣ µπορεί να παρατείνει τη σύµβαση, χωρίς να υπερβεί
το συµβατικό ποσό ή µπορεί η σύµβαση να λυθεί µονοµερώς από το ∆ΗΜΟ και ο ανάδοχος δεν θα έχει
δικαίωµα να διεκδικήσει οικονοµικές αξιώσεις από το ∆ΗΜΟ
5.∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του Αναδόχου
1.Ο ανάδοχος αποδέχεται να συµµορφωθεί µε το σύνολο των άρθρων που περιλαµβάνονται στα τεύχη
δηµοπράτησης της αρ. πρωτ ……………………………………………. διακήρυξης του ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»
2.Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής
νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόµιµών αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
κατώτερες του κατωτάτου ορίου µισθού ή ηµεροµισθίου όπως αυτό ορίζεται µε το αρ.1 παρ.6 του
Ν.4046/2012 ο οποίος τροποποίησε την από 15/7/2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό µε
αντικατάσταση των εργαζοµένων οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική

Σελίδα 81

18PROC003819760 2018-10-10
κάλυψη, της νοµοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού
κινδύνου κ.λ.π. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η
σύµβαση µε την Ανάδοχο εταιρεία, (άρθρο 68 του ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του
Ν 4144/2013 Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο για κάθε
τρίτο.
3.Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί
στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή
οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (του αναδόχου) ή των εργασιών του
4.Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των
συνθηκών εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και των κινδύνων. Αναλαµβάνει δε την
εκτέλεση της σύµβασης, θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενηµέρωσής
του δεν τον απαλλάσσει των συµβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.
5.Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα του Έργου και
των εργασιών του, δεδοµένου άλλωστε ότι κατά δήλωσή του διαθέτει την σχετική εµπειρία, καθώς και τα
κατάλληλα προσόντα, τον αναγκαίο εξοπλισµό, την απαιτούµενη οργάνωση, επαρκές ανθρώπινο δυναµικό
και χρηµατοοικονοµικούς πόρους για την πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη εκτέλεση της Σύµβασης
εντός των συµβατικών προθεσµιών Υποχρεούται να χρησιµοποιεί προσωπικό (ο αριθµός του οποίου θα έχει
προσδιορισθεί από τους οικονοµικούς όρους συµµετοχής) ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο
από πλευράς συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του ∆ήµου και τους ∆ηµότες, και το
οποίο να τηρεί πιστά τις εντολές των αρµοδίων οργάνων.
6.Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει πλήρως την συµπεριφορά του προσωπικού του
εργολάβου εντός των χώρων του ∆ήµου, όπου πρέπει να τηρείται τάξη και ησυχία. Το προσωπικό είναι
υποχρεωµένο να δέχεται αδιαµαρτύρητα οποιονδήποτε έλεγχο τυχόν αποσκευών του κατά την έξοδο του
από τους χώρους των ∆ηµοτικών Κτιρίων.
7.Υποχρεούται να τηρεί βιβλία επικοινωνίας µε τους αρµόδιους για την εποπτεία των επί µέρους κτιρίων
του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε σκοπό την αναγραφή σ' αυτό των τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.
8.Υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα
παρατηρείται και γνωστοποιείται σ' αυτόν από τους υπεύθυνους των καθ’ έκαστον κτιρίων. Εάν ο
ανάδοχος δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή
πληµµελούς εργασίας, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα έως και του 50% της µηνιαίας δαπάνης, ανάλογα µε
την βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου,
παρακρατούµενη από την µηνιαία αµοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, και ο
∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου.
9.Ο καθαρισµός θα καλύπτει τις ηµέρες και ώρες εργασίας, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί από τον
αποδέκτη των υπηρεσιών καθαρισµού (∆ήµος ∆ιονύσου). Το ωράριο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
του αναδόχου, το οποίο θα καλύπτει τις καθορισµένες ηµέρες και ώρες εργασίας, θα προσδιορίζεται
κατόπιν συνεννόησης µε την προϊσταµένη ∆ιοικητικών υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ανάγκες αυτού. Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε οι εργασίες καθαρισµού να γίνονται σε ώρες όπου δε
θα παρεµποδίζεται ή δυσχεραίνεται η εργασία του προσωπικού του ∆ήµου.
10.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά προσωπικό το οποίο να είναι ασφαλισµένο στον
ΕΦΚΑ .κλπ. Να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε µέλος του προσωπικού του, το οποίο θα
κριθεί από τον ∆ήµο «ως ακατάλληλο» (για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) µόλις
ειδοποιηθεί σχετικά, από τον ∆ήµο. Να µην απασχολεί το προσωπικό του πέραν του νόµιµου ωραρίου
παρά µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οπότε βέβαια οφείλει να καταβάλλει (στο υπερωριακά
απασχολούµενο προσωπικό) ακέραιες τις κατά νόµο αποζηµιώσεις. Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά
µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για
κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι ο ∆ήµος ∆ιονύσου δεν έχει
καµία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε µισθωτού του αναδόχου και η
υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του αναδόχου.
11.Να διαθέτει επόπτη υπάλληλο για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία µε τους αρµόδιους για την
εποπτεία του έργου του καθαρισµού ενός εκάστου κτιρίου του ∆ήµου, που έχουν ορισθεί ειδικά για την
εποπτεία και έλεγχο του καθαρισµού των κτιρίων.
12.Το προσωπικό του συνεργείου κατά την προσέλευση και αποχώρησή του, θα υπογράφει σε ειδικό βιβλίο
παρουσίας προσωπικού.
13.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στο χώρο που θα
δοθεί από τον ∆ήµο για την φύλαξη των πραγµάτων και υλικών του.
14.Ο ανάδοχος υποχρεούται και εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή, επιµέλεια και σύµφωνα
µε όλους τους κανόνες της ορθής καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές
καθαριότητας. Είναι υπεύθυνος έναντι των Κρατικών Αρχών για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους
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χώρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα για όλο το χρόνο και για όλο το χρόνο εργασίας του, και για
όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω
πληµµελούς καθαριότητας των χώρων.
15.Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδίδει µηνιαία αναφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τα απαραίτητα
ποσοτικά στοιχεία
Εάν κατά την διάρκεια της σύµβασης τροποποιηθεί η επωνυµία της επιχείρησης του συνεργείου
καθαρισµού, θα πρέπει να προσκοµίζει στην αναθέτουσα αρχή τα νέα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία,
αριθµός Γεν. Μητρώου, κ.λπ.).Σε αντίθετη περίπτωση η αντίστοιχη πληρωµή δεν θα διενεργείται και αν το
φαινόµενο επαναληφθεί, ο εργολάβος θα κηρυχθεί αµέσως έκπτωτος
6.∆απάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του αρχικού
διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν
απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης.
7.Σχέσεις των µερών
1. Ο Ανάδοχος διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται µε τους τρίτους µε το δικό του όνοµα και
για δικό του λογαριασµό και κατά συνέπεια ο ∆ήµος δεν αναλαµβάνει υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι
οποιουδήποτε τρίτου, όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των αρχών, των συνεργατών, των
υπαλλήλων κλπ , έστω και αν οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την εκτέλεση του
Έργου.
2. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να ενεργεί πράξεις στο όνοµα του ∆ήµου και γενικά να τον δεσµεύει
έναντι τρίτων µε οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. Κατ’ εξαίρεση, ο ∆ήµος να παρέχει στον
Ανάδοχο εντολή ή πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων που σχετίζονται µε το
Έργο. Η ως άνω εντολή ή πληρεξουσιότητα θα παρέχεται και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε
έγγραφο αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου που έχει τη νόµιµη εξουσία εκπροσώπησής του.
3. Συµφωνείται και δηλώνεται ρητά ότι ο Ανάδοχος δεν συνδέεται µε το ∆ήµο µε σχέση αντιπροσώπευσης
ή εξαρτηµένης εργασίας, συµφωνεί δε ο Ανάδοχος ότι δεν θα παραπλανήσει οποιονδήποτε µε τρόπο που
να του δηµιουργηθεί η εσφαλµένη εντύπωση ότι του έχει παρασχεθεί τέτοια εξουσία από τον Εργοδότη.
8.Ποινές και εγγυήσεις
1.Ο Ανάδοχος, προς κάλυψη του Εργοδότη για την περίπτωση κατάπτωσης των κατωτέρω ποινικών
ρητρών και τυχόν θεµελίωσης αξίωσης αποζηµίωσης, και ως εγγύηση για την καλή και προσήκουσα
εκτέλεση της Σύµβασης, την κάλυψη κάθε τυχόν οφειλής προς τον Εργοδότη και γενικά την πιστή τήρηση
των όρων της Σύµβασης, προσκόµισε την υπ' αριθµ.G………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
της ……………………….. ύψους δυο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρω και ογδόντα επτά λεπτών
ευρω ………………….. , πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
2.Η εγγυητική αυτή επιστολή, παραµένει σε ισχύ στα χέρια του Εργοδότη και επιστρέφεται άτοκα στον
Ανάδοχο µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την οριστική παραλαβή του Έργου.
3. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου µετά από καταγγελία του ∆ήµου καταπίπτει ως ειδική ποινή στον
Ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου.
4. Ο Ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι συµφωνεί ότι οι ως άνω συµφωνούµενες ποινικές
ρήτρες είναι δίκαιες και εύλογες δεν υπερβαίνουν το προσήκον µέτρο, σε κάθε δε περίπτωση παραιτείται
ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώµατός του να επιδιώξει τη µείωση ή την κατάργησή τους.
5. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του ∆ήµου όταν συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις,
ανεξαρτήτως αν ο ∆ήµος υπέστη ή αποδείξει ζηµία. Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ήµος δικαιούται να επιδιώξει
την καταβολή και της τυχόν επιπλέον αποδεικνυόµενης ζηµίας του.
9. Καταγγελία της Σύµβασης –Κυρώσεις
Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση στις εξής περιπτώσεις:
1.Όταν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τους βασικούς όρους της σύµβασης.
2.Σε περίπτωση µη τήρησης των απαιτήσεων ή
πληµµελούς εργασίας.

όρων της σύµβασης περί έλλειψης ή παράλειψης ή

3.Όταν δεν τηρεί τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 22 του Ν4144/13, στην οποία αναφέρεται ότι: «Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής
νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενηµερώνουν εγγράφως την
αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες
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παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίµου στον εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που
χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη
φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύµβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύµβασης από
την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου και πρόσθετα επιφέρει, από το χρόνο
επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισµό του εν λόγω εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για
χρονικό διάστηµα από τρεις µήνες µέχρι τρία έτη, ανάλογα µε την σοβαρότητα της παράβασης, τη
συνεκτίµηση της οικονοµικής ωφέλειας που αποκοµίζει ο εργολάβος, συνεπεία της παραβίασης της
κείµενης νοµοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, του βαθµού της υπαιτιότητας, του αριθµού των εργαζοµένων
που θίγονται και του µεγέθους της επιχείρησης.(Ν.3996/2011 ΦΕΚ 170 άρθρο 24 παράγραφος 11)
4.Όταν η υπηρεσίες ή οι αρµόδιοι για την εποπτεία του έργου της καθαριότητας κάθε επί µέρους κτιρίου,
διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (‘όπως τροποποιήθηκε ) κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται.
10. Εκχώρηση – υπεργολαβίες
1.∆εν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύµβασης ούτε η Υπεργολαβία
11. Πνευµατική ιδιοκτησία
1. Ο Ανάδοχος µε την συµµετοχή στον διαγωνισµό και την υπογραφή της σύµβασης συνοµολογεί και
αποδέχεται ότι το σύνολο του παραγόµενου από αυτόν υλικού στα πλαίσια παροχής των
αναληφθησοµένων υπηρεσιών, όπως το περιεχόµενο όλων των κειµένων και λοιπών πληροφοριακών
εγγράφων τα οποία ο Ανάδοχος παράγει κατά την εκτέλεση του έργου µε όλα τα υπό του νόµου
προβλεπόµενα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και το σύνολο των εξ αυτών απορρεουσών εξουσιών,
µε την πληρωµή τους µεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη αυτοδικαίως, άνευ ανάγκης
συνάψεως µεταξύ των µερών άλλης πλην της παρούσας ιδιαιτέρας περί αυτού συµφωνίας.
12. Εχεµύθεια
1.Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά την λήξη ή την λύση αυτής, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εµπιστευτικές και να µην γνωστοποιήσει σε τρίτους πλην των
αναγκαίων για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της από την παρούσα προσώπων, χωρίς
την
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη οποιεσδήποτε πληροφορίες ή έγγραφα που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του.
2.Παραβίαση της υποχρέωσης εχεµύθειας συνεπάγεται την έκπτωση του αναδόχου από τη σύµβαση χωρίς
την τήρηση οποιασδήποτε προθεσµίας, την κατάπτωση ως ειδικής ποινής των εγγυητικών επιστολών που
βρίσκονται εις χείρας του Εργοδότη και δεν αποκλείεται η αναζήτηση από τον Εργοδότη της ανόρθωσης
οποιασδήποτε ζηµιάς προκλήθηκε από την παραβίαση της εχεµύθειας.
3.Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η ως άνω υποχρέωση εχεµύθειας
δεσµεύει και το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους κλπ.
13. Γενικές διατάξεις
1.Κάθε διαφορά µεταξύ των Μερών, θα καταβάλλεται σχετική προσπάθεια να λυθεί πρώτα µε φιλικό
διαγωνισµό.
2.Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς µε φιλικό διακανονισµό,
συµφωνούνται αρµόδια τα δικαστήρια της Αθήνας σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία,
εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3. Όλες οι προθεσµίες που αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση νοούνται σε ηµερολογιακές ηµέρες, µήνες
ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για εργάσιµες ηµέρες. Για τον υπολογισµό των προθεσµιών
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
4.Όπου στην παρούσα Σύµβαση γίνεται παραποµπή σε αριθµό άρθρου ή παραγράφου άρθρου, χωρίς άλλο
προσδιορισµό, νοούνται τα άρθρα αυτής της Σύµβασης
5. Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεστεί οποιαδήποτε συµφωνία η
οποία εν περιλαµβάνεται στην παρούσα σύµβαση, οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις έγγραφες ή προφορικές
έγιναν πριν την υπογραφή της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ανακληθείσες και άκυρες και δεν
έχουν καµία ισχύ.
5. Η παράλειψη οποιουδήποτε των Μερών να εφαρµόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε από τους όρους της
Σύµβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα που προβλέπονται σ’ αυτή, δεν µπορεί να
θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα δικαιώµατα ή να επηρεάσει την ισχύ της Σύµβασης.
Καµιά τέτοια παραίτηση δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσµευση κατά οιουδήποτε των Μερών, εκτός
αν έχει συµφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Μέρους αυτού.
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6. Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη µη εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε
τους όρους της συµβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που τον
βαρύνουν από τη σύµβαση, εάν δεν επικαλεσθεί και αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 15
ηµερών από τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά
7. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος αυτής της Σύµβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δεν θα επηρεάζει
το κύρος άλλων τµηµάτων της Σύµβασης αυτής, τα οποία θα παραµένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Τα
Μέρη θα καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να διαπραγµατευθούν καλόπιστα
υποκατάστατες διατάξεις της παρούσας Σύµβασης στη θέση των ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε
ασυµφωνίας τους θα ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης περί επίλυσης των διαφορών.
8.Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η Σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου σύµφωνα µε τα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016
Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ » δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύµβασης.
Το συµφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η
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