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ΘΕΜΑ: “Προμήθεια Παροχής Εργασίας Διαμόρφωσης–Εξωραϊσμού και Ανάπλασης της Πλατείας
Αγοράς στη Δ.Κ. Σταμάτας» του Δήμου Διονύσου”
CPV:77313000-7 με τίτλο «Υπηρεσίες Συντήρησης Πάρκων».
18REQ003384189
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με ττην 279/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια της «Προμήθειας Παροχής Εργασίας Διαμόρφωσης–Ανάπλασης– Εξωραϊσμού
Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας Έτους 2018», στην
οποία περιλαμβάνεται ο «Εξωραϊσμός και Ανάπλαση της Πλατείας Αγοράς στη Δ.Κ. Σταμάτας», ο Δήμος θα
προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με
την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του
άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση, και στη σύναψη σύμβασης για την
Προμήθεια Παροχής Εργασίας Διαμόρφωσης–Εξωραϊσμού και Ανάπλασης της Πλατείας Αγοράς στη Δ.Κ.
Σταμάτας» του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με την 316/2018(ΑΔΑ:75ΖΠΩ93-2ΛΨ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, και της 30Α/2018 μελέτης της διεύθυνσης η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Διονύσου πρόκειται να προχωρήσει σε σε εργασίες εξωραϊσμού και ανάπλασης της Πλατείας
Αγοράς στη δημοτική ενότητα Σταμάτας και ειδικότερα στη συντήρηση των υπαρχόντων καθιστικών, στην
προμήθεια και εγκατάσταση ελαφρού τύπου ξύλινης σκεπής (πέργκολας) επί των υπαρχόντων στύλων,
στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων επί των υπαρχόντων ιστών χαμηλού φωτισμού με νέα
σύγχρονης τεχνολογίας και αισθητικής, καθώς επίσης άλλων αναγκαίων συναφών μικρο-εργασιών και
επεμβάσεων π.χ. φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις - διαμορφώσεις πέριξ των σημείων αναφερθέντων σημείων
επέμβασης και προμήθειας υπαίθριου εξοπλισμού π.χ. παγκάκια, καλαθάκια, βάση στήριξης ποδηλάτων,
ώστε να αναβαθμιστεί τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά ο χώρος προκειμένου να προσφέρει μία
σύγχρονη και θελκτική πρόταση αναψυχής στην τοπική κοινωνία.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:
1. Προμήθεια – Εγκατάσταση Ξύλινων Πάγκων
2. Προμήθεια – Εγκατάσταση Ξύλινου Στεγάστρου
3. Προμήθεια και Τοποθέτηση Στύλου Φωτισμού.
4. Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής
5. Φύτευση Δένδρου
6. Φύτευση Φυτού με Μπάλα Χώματος Όγκου 4,50 - 12,00 l
7. Φύτευση Φυτού με Μπάλα Χώματος Όγκου 12,50 - 22,00 l
8. Ανακατασκευή Χλοοτάπητα
9. Προμήθεια Χυτοσιδηρού – Ξύλινου Παγκακίου
10. Προμήθεια Επίστυλου Απορριμματοδέκτη
11.
Προμήθεια Βάσης Ποδηλάτων
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Α/A

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου

Μονάδα

Τιμή
Μονάδας (€)

Ποσότητα

Σύνολο (€)

1

Προμήθεια – Εγκατάσταση Ξύλινων Πάγκων

Τεμ.

2.300

1

2.300

2

Προμήθεια – Εγκατάσταση Ξύλινου Στεγάστρου

Τεμ.

5.500

1

5.500

3

Προμήθεια και Τοποθέτηση Στύλου Φωτισμού

Τεμ.

250

1

250

4

Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικού
Σώματος Κεφαλής
Φύτευση Δένδρου
Φύτευση Φυτού με Μπάλα Χώματος Όγκου
4,50-12,00 l

Τεμ.

175

10

1.750

Τεμ.
Τεμ.

100
1

12
60

1.200
60

Τεμ.

2,80

50

140

8

Φύτευση Φυτού με Μπάλα Χώματος Όγκου
12,50-22,00 l
Ανακατασκευή Χλοοτάπητα

4,50

500

2.250

9
10
11

Προμήθεια Παγκακίου
Προμήθεια Επίστυλου Απορριμματοδέκτη
Προμήθεια Βάσης Ποδηλάτων

Τετρ.
Μέτρο
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.

215
105
310

6
6
2

1.290
630
620

5
6
7

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15.990,00
3.837,60
19.827,60

Ολογράφως: Δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά ευρώ και εξήντα λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο χρόνος περαίωσης όλων των εργασιών καθορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη σχετική εμπειρία η οποία θα αποδεικνύεται με
βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας σε παρόμοιες εργασίες τις οποίες θα καταθέσει μαζί με την προσφορά
του.
Οι εργασίες εξωραϊσμού – ανάπλασης θα πρέπει να εκτελεσθούν με άριστο τρόπο και σύμφωνα με όλους
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβάνει όλα τα μικρο-υλικά, που τυχόν
απαιτηθούν.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο
πρέπει να απασχολείται νόμιμα αμειβόμενο και ασφαλισμένο, να έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί
να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που απαιτούνται.
Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού και την
ασφάλεια των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει τα οποία θα είναι δικής του επιλογής.
Κάθε εργασία, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εκτέλεσή της, θα φωτογραφίζεται πριν και μετά την
ανάπλαση – εξωραϊσμό και οι φωτογραφίες θα επισυναφθούν στα τιμολόγια του αναδόχου.
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, θα είναι κατάλληλα και πιστοποιημένα για τη χρήση που
προορίζονται, καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται από εγγύηση ενός (1)
έτους τουλάχιστον.
Οι ποσότητες των α/α 5 - 8 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης είναι ενδεικτικές, καθώς δεν
δύναται να προσδιοριστούν επακριβώς και θα καθοριστούν επί τόπου σε συνεργασία με τον ανάδοχο.
Δεδομένου τούτου, είναι δυνατόν να αυξομειωθούν ανάλογα χωρίς όμως υπέρβαση του συνολικού
συμβατικού ποσού.
Στις τιμές που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα
υλικά-μέσα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εν λόγω εργασίας:

η αξία των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών, με ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του ΙΚΑ,
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,
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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 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,
η δαπάνη για τη φωτογράφηση, και
κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως ορίζεται
από τον Κ.Ο.Κ.

Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών
και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, έως τις 12/10/2018 και
μέχρι ώρα 15:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ.
145 65, Άγιος Στέφανος
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ν.4412/2016 )

(Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου



2.

3.

4.
5.

εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι,
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας
Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της
πρόσκλησης . Η μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό
να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών).
Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν μαζί με την
προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ θα
προσκομιστούν με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
Τεχνική προσφορά
Οικονομική προσφορά.

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κατά τη διαδικασία υπογραφής τη Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα
θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη
ανταπόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών
επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του ν.4412/2016
Συνημμένα:
1. Η 316/2018(ΑΔΑ:75ΖΠΩ93-2ΛΨ)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση
Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για τον «Εξωραϊσμό και Ανάπλαση της Πλατείας Αγοράς
στη Δ.Ε. Σταμάτας»., με απευθείας ανάθεση
2. Η 30Α/2018 μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
4. Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος
Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα
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ΕΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 30/2018

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες εξωραϊσμού και ανάπλασης της Πλατείας Αγοράς στη δημοτική
ενότητα Σταμάτας και ειδικότερα στη συντήρηση των υπαρχόντων καθιστικών, στην προμήθεια και
εγκατάσταση ελαφρού τύπου ξύλινης σκεπής (πέργκολας) επί των υπαρχόντων στύλων, στην
αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων επί των υπαρχόντων ιστών χαμηλού φωτισμού με νέα σύγχρονης
τεχνολογίας και αισθητικής, καθώς επίσης άλλων αναγκαίων συναφών μικρο-εργασιών και επεμβάσεων
π.χ. φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις - διαμορφώσεις πέριξ των σημείων αναφερθέντων σημείων επέμβασης
και προμήθειας υπαίθριου εξοπλισμού π.χ. παγκάκια, καλαθάκια, βάση στήριξης ποδηλάτων, ώστε να
αναβαθμιστεί τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά ο χώρος προκειμένου να προσφέρει μία σύγχρονη και
θελκτική πρόταση αναψυχής στην τοπική κοινωνία.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 19.827,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
και θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου.
Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με
 το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006),

το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
Το CPV της εν λόγω ανάθεσης υπηρεσίας είναι 77313000-7 με τίτλο «Υπηρεσίες Συντήρησης Πάρκων» και η
σκοπιμότητά της έχει εγκριθεί με τη 279/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η Συντάξασα

Ιωσηφίδου Σοφία
ΤΕ 13

Θεωρήθηκε

Απόστολος Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

12. Προμήθεια – Εγκατάσταση Ξύλινων Πάγκων
Αντικατάσταση ξύλινων πάγκων από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, πλάτους 40 cm και πάχους 2,8 cm με
βαφή 3 στρώσεων έγχρωμου οικολογικού βερνικιού.
Συνολικό μήκος πάγκων ~75m.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πάγκων, συμπεριλαμβανομένου της εργασίας
αποκατάστασης των βάσεων έδρασης, καθώς και η αποξήλωση και απομάκρυνση των κατεστραμμένων φθαρμένων πάγκων από το χώρο.
Τιμή ανά τεμάχιο.

13. Προμήθεια – Εγκατάσταση Ξύλινου Στεγάστρου
Κατασκευή σκέπαστρου ελαφριού τύπου (οκτάγωνης διατομής) από ξυλεία πεύκης και ασφαλτικό κεραμίδι
ευρωπαϊκής προέλευσης για τη δημιουργία χώρου προστασίας στέγασης των επισκεπτών.
Πρόκειται για στέγαστρο ~ 80 m2, κατασκευασμένο από ξυλεία διατομής 80x160 cm, πέτσωμα από τάβλα
σουηδικής ξυλείας 21 mm ή ραμποτέ αντίστοιχου πάχους και επικάλυψη από ασφαλτικό κεραμίδι.
Όλη η εν λόγω ξυλεία θα είναι εμποτισμένη και βαμμένη με έγχρωμα οικολογικά βερνίκια σε 3 στρώσεις.
Αντικατάσταση στεγάστρου πίνακα ανακοινώσεων με νέο ασφαλτικού κεραμιδιού στις παραπάνω
προδιαγραφές
Τιμή ανά τεμάχιο.
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14. Προμήθεια και Τοποθέτηση Στύλου Φωτισμού.
Αντικατάσταση κατεστραμμένου στύλου, με νέο όμοιο.
Προμήθεια και σύνδεση του με το δίκτυο, αποκατάσταση φθαρμένων καλωδίων.
Τιμή ανά τεμάχιο.

15. Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής
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Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου «Ούρα», διαφανές, πλαστικό, με χυτή βάση αλουμινίου, με
βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους),
 η προμήθεια του λαμπτήρα οικονομίας Ε27 23W,
 η προμήθεια μεταλλικών συστολικών Φ90/Φ60 mm,
 η συναρμολόγηση του φωτιστικού επί του υπάρχοντος ιστού με αναδιαμόρφωση της βάσης υποδοχής
του (επί του ιστού) με αποξήλωση του υπάρχοντος σωληνωτού δικάναλου μπράτσου και προσαρμογή
μεταλλικών συστολικών Φ90/Φ60 mm για τη στερέωση του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού,
 ηλεκτρολογική σύνδεση, συμπεριλαμβανομένου των καλωδίων τροφοδότησης του φωτιστικού
σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3x1,5 mm2.
Τιμή ανά τεμάχιο.

16. Φύτευση Δένδρου
Προμήθεια καλλωπιστικού δένδρου κατηγορίας περιμέτρου κορμού 12 - 14 εκ., με τη δαπάνη συσκευασίας,
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς του επί τόπου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης σε
φυτώριο του χώρου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για
τη διατήρηση του δένδρου σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή του, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-0901-00.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του φυτο-τεχνικού υλικού.
Τιμή ανά τεμάχιο.

17. Φύτευση Φυτού με Μπάλα Χώματος Όγκου 4,50 - 12,00 l
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 l, δηλαδή:
φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι
την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός
λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του φυτο-τεχνικού υλικού.
Τιμή ανά τεμάχιο.

18. Φύτευση Φυτού με Μπάλα Χώματος Όγκου 12,50 - 22,00 l
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα
του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με
κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του φυτο-τεχνικού υλικού.
Τιμή ανά τεμάχιο.

19. Ανακατασκευή Χλοοτάπητα
Ανακατασκευή υπάρχοντος χλοοτάπητα με την προμήθεια και εγκατάσταση προπαρασκευασμένου
χλοοτάπητα.
Περιλαμβάνονται:

Τυχόν αφαίρεση υπάρχοντος χλοοτάπητα και κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες
φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.

Ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με
σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm.

Τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια.

Απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.

Τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.

Λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

Απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού
δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και
την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
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Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-05-02-02.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων
και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

20. Προμήθεια Χυτοσιδηρού – Ξύλινου Παγκακίου
Προμήθεια, επί τόπου μεταφορά, τοποθέτηση χυτοσιδηρού – ξύλινου παγκακίου.
Υλικό κατασκευής χυτοσίδηρος με πέντε σανίδες ξύλου (σουηδικής πεύκης ή pitch pine) σε χρώμα κόκκινο.
Ενδεικτικές διαστάσεις παγκακίου:

μήκος 1,80 m,

συνολικό ύψος 0,80 m,

ύψος καθίσματος 0,45 m,

βάθος 0,45 m, και

βάρος σκελετού 22 Kg.
Τιμή ανά τεμάχιο.

21. Προμήθεια Επίστυλου Απορριμματοδέκτη
Προμήθεια, επί τόπου μεταφορά, τοποθέτηση επίστυλου απορριμματοδέκτη κυλινδρικής μορφής,
ανατρεπόμενου, χωρητικότητας 60 λίτρων, από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα ηλεκτροστατικής βαφής
φούρνου και δύο αντιδιαμετρικά τοποθετημένα ποδαρικά, συνολικού ύψους 880 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο.
11. Προμήθεια Βάσης Ποδηλάτων
Προμήθεια, επί τόπου μεταφορά, τοποθέτηση βάσης ποδηλάτων έξι (6) θέσεων, κατασκευασμένη από
γαλβανισμένο χάλυβα, βάρους 25 κιλών και διαστάσεων μήκους 1.800 mm, πλάτους 470 mm και ύψους 360
mm.
Τιμή ανά τεμάχιο.
Η Συντάξασα
Ιωσηφίδου Σοφία
ΤΕ 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Θεωρήθηκε
Απόστολος Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΓΙΣΜΟΣ
Α/A

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου

Μονάδα

Τιμή
Μονάδας (€)

Ποσότητα

Σύνολο (€)

1

Προμήθεια – Εγκατάσταση Ξύλινων Πάγκων

Τεμ.

2.300

1

2.300

2

Προμήθεια – Εγκατάσταση Ξύλινου Στεγάστρου

Τεμ.

5.500

1

5.500

3

Προμήθεια και Τοποθέτηση Στύλου Φωτισμού

Τεμ.

250

1

250

4

Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικού
Σώματος Κεφαλής

Τεμ.

175

10

1.750

5

Φύτευση Δένδρου

Τεμ.

100

12

1.200

6

Φύτευση Φυτού με Μπάλα Χώματος Όγκου
4,50 - 12,00 l

Τεμ.

1

60

60

7

Φύτευση Φυτού με Μπάλα Χώματος Όγκου
12,50 - 22,00 l

Τεμ.

2,80

50

140

8

Ανακατασκευή Χλοοτάπητα

Τετρ.
Μέτρο

4,50

500

2.250

9

Προμήθεια Παγκακίου

Τεμ.

215

6

1.290

10

Προμήθεια Επίστυλου Απορριμματοδέκτη

Τεμ.

105

6

630

11

Προμήθεια Βάσης Ποδηλάτων

Τεμ.

310

2

620

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15.990,00
3.837,60
19.827,60

Ολογράφως: δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά ευρώ και εξήντα λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Η Συντάξασα

Ιωσηφίδου Σοφία
ΤΕ 13

Θεωρήθηκε

Απόστολος Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

1
0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη σχετική εμπειρία η οποία θα αποδεικνύεται με
βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας σε παρόμοιες εργασίες τις οποίες θα καταθέσει μαζί με την προσφορά
του.
Οι εργασίες εξωραϊσμού – ανάπλασης θα πρέπει να εκτελεσθούν με άριστο τρόπο και σύμφωνα με όλους
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβάνει όλα τα μικρο-υλικά, που τυχόν
απαιτηθούν.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο
πρέπει να απασχολείται νόμιμα αμειβόμενο και ασφαλισμένο, να έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί
να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που απαιτούνται.
Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού και την
ασφάλεια των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει τα οποία θα είναι δικής του επιλογής.
Κάθε εργασία, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εκτέλεσή της, θα φωτογραφίζεται πριν και μετά την
ανάπλαση – εξωραϊσμό και οι φωτογραφίες θα επισυναφθούν στα τιμολόγια του αναδόχου.
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, θα είναι κατάλληλα και πιστοποιημένα για τη χρήση που
προορίζονται, καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται από εγγύηση ενός (1)
έτους τουλάχιστον.
Οι ποσότητες των α/α 5 - 8 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης είναι ενδεικτικές, καθώς δεν
δύναται να προσδιοριστούν επακριβώς και θα καθοριστούν επί τόπου σε συνεργασία με τον ανάδοχο.
Δεδομένου τούτου, είναι δυνατόν να αυξομειωθούν ανάλογα χωρίς όμως υπέρβαση του συνολικού
συμβατικού ποσού.
Στις τιμές που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα
υλικά-μέσα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εν λόγω εργασίας:

η αξία των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών, με ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του ΙΚΑ,
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 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,

η δαπάνη για τη φωτογράφηση, και

κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως ορίζεται
από τον Κ.Ο.Κ.
Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η Συντάξασα

Ιωσηφίδου Σοφία
ΤΕ 13

Θεωρήθηκε

Απόστολος Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα
δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι
τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση
του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας,
αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών
στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη
συγκεκριμένη διαδικασία.
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από
τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των
προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς
και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.),
αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία
αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και,
Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν
υποχρεωτικά:
1. Για κάθε μέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την
περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός)
όπως περιγράφονται ανωτέρω.
2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο:

Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία

Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε μέλος
της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.

Δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις
υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη της
Διακήρυξης, εκτέλεση της προμήθειας

Δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της
Ένωσης/Κοινοπραξίας

Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.
3. Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016)
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας,
έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν 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 της νομοθεσίας της χώρας
εγκατάστασής του.
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 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.
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.
4) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
5) 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).
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