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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ:

ΠΡ/ΣΜΟΣ:

CPV

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»

140.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α1.

90641000-2 (Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων υπονόμων).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Προκηρύσσει  την  επιλογή  αναδόχου  με  ανοικτό  ηλεκτρονικό  τακτικό  διαγωνισμό  παροχής
γενικών  υπηρεσιών2,  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  ελεύθερη  συμπλήρωση  ανοικτού
τιμολογίου της Υπηρεσίας3. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια της παρούσης και αφορά
την  εκτέλεση  των  εργασιών  με  τίτλο   «Εργασίες  πρόληψης  από  πλημμυρικά  φαινόμενα,
αποκατάστασης  μικροζημιών  και  άμεσης  επέμβασης  σε  περιπτώσεις  θεομηνίας»,
προϋπολογισμού  δαπάνης  εργασιών  της  παρούσης  σύμβασης  112.895,25  €  πλέον  δαπάνη
απροβλέπτων προς στρογγυλοποίηση 7,98 € και δαπάνης 27.096,77 € για Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα
με την υπ΄ αρ. 25/16 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ
251/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και που αποτελείται από:

1. Την παρούσα διακήρυξη 
2. Την Τεχνική Περιγραφή-Ειδική Συγγραφή
3. Το Τιμολόγιο Μελέτης
4. Τον Ενδεικτικό προϋπολογισμό Μελέτης.
5. Την Γενική Συγγραφή.
6. Το Τιμολόγιο Προσφοράς.
7. Τον Ενδεικτικό ΠροϋπολογισμόΠροσφοράς.
8. Το σχέδιο σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 1  ο

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μόνο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημόσιων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16, όπως ισχύει ως προς την
συγκεκριμένη εργασία, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007,το ν. 4250/2014 και το ν.4281/14
όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, όπως σύμφωνα με τα άρθρα 377 και 379 του ν. 4412/16 ισχύουν
σήμερα, ο ν. 3852/10, ο ν.3548/07, ο ν.3463/06, το π.δ 113/10 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,

1 Εκτιμώμενη δαπάνη 205.000,00 € ως άρθρο 3 παρούσης.

2 Άρθρο26 του Ν. 4412/16

3 Άρθρο 95, παρ 2-β, ν. 4412/16





Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  μόνο  ηλεκτρονικά,  δια  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα διακήρυξη,  στην Ελληνική  γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21.10.2013).

Πληροφορίες  και  ο  τρόπος  λειτουργίας  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr/

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΑΡΘΡΟ 2  ο

Η δαπάνη των δημοπρατούμενων με την παρούσα υπ΄αρ. 25/2016 μελέτη υπηρεσιών ανέρχεται
στο  ποσό  των  140.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%  και  θα  βαρύνει  τον
Κ.Α.30.7336.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

Οι εργασίες χρηματοδοτούνται κατά 140.000,00 € από το ΥΠΕΣ σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ.
50069/23-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΓΝΟΝ-ΨΝ7) απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 3  ο

Η σύμβαση θα έχει ισχύ για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμφωνα με τους όρους
των συμβατικών τευχών της υπ΄αρ. 25 /2016 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να  συνάψει  νέα  σύμβαση,  μέσω διαδικασίας  διαπραγμάτευσης
χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών
που θα ανατεθούν στον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.6 του ν.
4412/16. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μόνο επί μία τριετία από τη σύναψη της
αρχικής  σύμβασης  και  αθροιστικά  για  ποσό  νέων  συμβάσεων  έως  114.200,00  €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Κατόπιν αυτού η εκτιμώμενη δαπάνη της σύμβασης είναι 205.000,00 € και για ΦΠΑ 49.200,00 €

ΑΡΘΡΟ 4  ο

Α.  Δεκτοί  στον  διαγωνισμό  γίνονται  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις4 αυτών  όπως
προβλέπεται  στο  άρθρο  25  του  ν.  4412/16,  και  έχουν  εμπειρία  στην  εκτέλεση  εργασιών
αντιπλημμυρικής  προστασίας,  όπως  αυτά  περιγράφονται  στην  παρούσα  διακήρυξη.  Για  τη
συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  έχουν  πρόσβαση  στο σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ  και  να  διαθέτουν  ηλεκτρονική  υπογραφή5.  Στην  περίπτωση  ανάδειξης  ως
προσωρινού μειοδότη ένωσης οικονομικών φορέων’ η ένωση αυτή θα πρέπει να αποκτήσει
νομική μορφή κοινοπραξίας με έναν αριθμό φορολογικού μητρώου.

4 Άρθρο 19, παρ. 2 ν. 4412/16

5 Πληροφορίες www.ermis.gov.gr
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http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




Β. Για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό,  οι  διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει  να καταθέσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ύψους δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και επτά λεπτών
(2.258,07 €)6 που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης δαπάνης της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει:
α. Να είναι γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή που θα

εκδοθεί από Τράπεζα ή άλλο πιστοληπτικό οργανισμό, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα
ή σε άλλη χώρα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)  σύμφωνα με την παρ.  3,  άρθρο 72, ν.
4412/16.

β. Να απευθύνεται προς τον Δήμο Περάματος.
γ. Να έχει τον τίτλο των υπηρεσιών της παρούσης διακήρυξης για την οποία δίδεται η εγγύηση

και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4, άρθρο 72, ν. 4412/16.
δ.  Να  είναι  γραμμένη  στα  ελληνικά  και  σε  περίπτωση  ξένης  τράπεζας,  θα  πρέπει  να

συνοδεύεται  από  επίσημη  επικυρωμένη  μετάφραση  στα  ελληνικά.  Η  μετάφραση  θα
υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.

ε. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ όλων
των συμμετεχόντων και περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση9.

στ. Να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερο από τον χρόνο ισχύος
της οικονομικής προσφοράς.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την προσκόμιση της εγγυητικής καλής
εκτέλεσης.  Στους  λοιπούς  προσφέροντες  οι  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό
επιστρέφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1α, άρθρο 72, ν. 4412/16.

Προσφορά  που  δεν  συνοδεύεται  από  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν γίνεται δεκτή και ο συμμετέχων αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 5  ο

Το αντικείμενο της εργασίας είναι:
α.  Ο  καθαρισμός  των  εσχαρών  και  των  φρεατίων  υδροσυλλογής  ομβρίων,  των  συνδετήριων

αγωγών των φρεατίων υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων και των αγωγών δικτύου ομβρίων
στις  Λεωφόρους  και  οδούς  του  Δήμου  Περάματος  με  σκοπό  την  ομαλή  συγκέντρωση  και
απορροή των ομβρίων προς αποτροπή πλημμυρών.

β. Ο έλεγχος της λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ομβρίων και η αποκατάσταση τυχόν
βλαβών στους συνδετήριους αγωγούς προκειμένου να επιτευχθεί η παροχέτευση των ομβρίων
από τα φρεάτια υδροσυλλογής προς τους κεντρικούς αποδέκτες (απόφραξη ή ανακατασκευή
εφόσον απαιτείται). 

γ.  Ο χρωματισμός  της  χυτοσιδηράς  εσχάρας των φρεατίων υδροσυλλογής  στις  θέσεις  που θα
υποδειχθεί. 

δ. Η τακτοποίηση της στάθμης φρεατίων επίσκεψης προς επίλυση επικίνδυνων καταστάσεων για
την ασφάλεια των διερχόμενων.

ε.  Η  αποξήλωση  και  ανακατασκευή  κατεστραμμένων,  από  έκτακτες  περιστάσεις,  τμημάτων
οδοστρώματος,  πεζοδρομίου,  νησίδας  ή  πλατείας  από  τσιμεντόπλακες  ή  κυβόλιθους  προς
επίλυση επικίνδυνων καταστάσεων για την ασφάλεια των διερχόμενων.

στ. Η δημιουργία Μονάδας Επιφυλακής (ΜΕΠ) για έκτακτες περιστάσεις (έντονες βροχοπτώσεις,
πλημμύρες  κ.λ.π)  η  οποία  θα  διαθέτει  την  κατάλληλη  οργάνωση  σε  προσωπικό,  μέσα  και
εξοπλισμό  για  την  ταχύτατη  επέμβαση  οπουδήποτε,  εντός  του  Τομέα,  απαιτηθεί  για  την
αποτροπή των κινδύνων σε έκτακτες περιπτώσεις πλημμυρών κλπ.

όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Τεχνική Περιγραφή.                                                       

6 Άρθρο 72 του ν. 4412/16
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ΑΡΘΡΟ 6  ο

1. Αναθέτουσα αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περάματος, με έδρα το Πέραμα και
διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 28, (NUTSEL 307).

2. Η υποβολή των προσφορών, η αποσφράγιση και η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  συστήματος,  μεταξύ  όσων
εκδηλώσουν ενδιαφέρον, και πληρούν τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη κριτήρια.

3. Οι εργασίες της παρούσας μελέτης  αφορούν την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα την
αποκατάσταση μικροζημιών και την άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις θεομηνίας. Οι εργασίες
αυτές αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και δεν μπορούν να διαχωριστούν χωρίς να προκαλούνται
μείζονα προβλήματα στην Υπηρεσία. 
Για  τον  λόγο  αυτό  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  επί  ποινή  απαραδέκτου  να  υποβάλλουν
προσφορά, για   των εργασιών της μελέτης.

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στην μελέτη υπ’ αριθ. 25/2016 του Δήμου η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

5. Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  τριμελή  γνωμοδοτική  επιτροπή
διεξαγωγής δημοπρασίας και αξιολόγησης των προσφορών, η οποία συγκροτείται με απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) του Δήμου για την παρούσα σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο
221 του ν. 4412/16 και έχει την ευθύνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την αξιολόγηση
των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 96 του ν. 4412/16.

6. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περάματος αποφασίζει για την ανάθεση των εργασιών.
7. Για την αξιολόγηση των προσφορών προβλέπεται η διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 100 του

ν. 4412/16 όπως εξειδικεύεται πιο κάτω:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μόνο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημόσιων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.grτου συστήματος σε δύο φάσεις.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και  ώρα  που  ορίζεται  στο  άρθρο  1  της  παρούσης,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό
φάκελο.

Μετά την παρέλευση της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής  προσφοράς  στο  Σύστημα.  Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε
ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης.

Σε  περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για  οποιαδήποτε  αιτία,  όσοι  είχαν
συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Α΄ Φάση  

Την καθορισμένη ημέρα και ώρα που είναι γνωστή στους συμμετέχοντες και δεν μπορεί να
είναι νωρίτερα από τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών  ξεκινά  η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  φακέλων  των  προσφορών  από  το
επιφορτισμένο για το σκοπό αυτό μέλος της επιτροπής.

Η  Ε.Δ.Δ.  ελέγχει  αν  υπάρχουν,  δύο  επιμέρους  (υπο)φάκελοι,  ήτοι  ένας  μόνον  επιμέρους
(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και ένας μόνον
επιμέρους (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Εάν δεν υπάρχουν οι δύο ως
άνω  επιμέρους  (υπο)φάκελοι,  ο  προσφέρων  αποκλείεται  από  την  περαιτέρω  διαδικασία
αξιολόγησης και οι υποβληθέντες επιμέρους (υπο)φάκελοι παραμένουν κλειστοί.

Ο σφραγισμένος επιμέρους (υπο)φάκελος κάθε προσφοράς που βρίσκεται μέσα στον ενιαίο
κυρίως  φάκελο  και  περιέχει  την  οικονομική  προσφορά  του  κάθε  προσφέροντος,  παραμένε
ισφραγισμένος προκειμένου να αποσφραγιστεί, από το επιφορτισμένο για το σκοπό αυτό μέλος
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της επιτροπής, την ημερομηνία και την ώρα που θα είναι γνωστή στους συμμετέχοντες και θα
οριστεί αρμοδίως.

Στην  συνέχεια  η  Ε.Δ.Δ.  προβαίνει  στην  αποσφράγιση  των  επιμέρους  (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του κάθε προσφέροντος και καταγράφει το
περιεχόμενο του φακέλου, για όλες τις προσφορές που έχουν υποβληθεί..

Τυχόν  εμφάνιση  τιμών  που  οδηγούν  στην  αποκάλυψη  της  «Οικονομικής  Προσφοράς»  σε
οιοδήποτε  σημείο  του  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Κατόπιν,  για  κάθε  συμμετέχοντα,  ελέγχεται  το  περιεχόμενο  του  εν  λόγω  φακέλου  για  να
διαπιστωθεί εάν κατά τη γνώμη της: α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του δικαιώματος συμμετοχής,
β) δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 91, 73 ή 74 του ν. 4412/16 και γ)
πληρούνται τα προβλεπόμενα στη παρούσα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν. 4412/16. 

Για  κάθε  μια  από  τις  προσφορές  που  σύμφωνα  με  τα  πιο  πάνω  κρίνεται  απορριπτέα,
αναλύονται στο πρακτικό οι ακριβείς λόγοι απόρριψης.

Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους  των εγγράφων της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό για  την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.

Κατά την πιο πάνω διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να  διευκρινίζουν  ή  να  συμπληρώνουν  τα  έγγραφα  ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία, επτά (7) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102
του  ν.  4412/16.  Οποιαδήποτε  διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση  που  υποβάλλεται  από  τους
προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής,  συμπληρώνεται  και υπογράφεται  το σχετικό
πρακτικό της Ε.Δ.Δ., το οποίο αποτελεί την εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή και στο
οποίο περιλαμβάνονται οι αποδεκτές προσφορές και οι τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται
απορριπτέες, όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές, οι ακριβείς λόγοι απόρριψης.

Το σχετικό πρακτικό του σταδίου αυτού (1ο Πρακτικό) (το οποίο και αποτελεί την εισήγηση
της Ε.Δ.Δ. και υπογράφεται από τα μέλη της) διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την
έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού (διοικητική πράξη) και  η οποία στην συνέχεια
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά για την τυχόν υποβολή ενστάσεων, σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 127 του ν. 4412/20167 ή του άρθρου 360 του ν. 4412/168, εφόσον θα
ισχύει  κατά  το  χρόνο  έναρξης  της  διαδικασίας  δημοπράτησης  και  θα  καταλαμβάνει  και  ήδη
δημοσιευθείσες Διακηρύξεις.

Για  την  αξιολόγηση  των  ενστάσεων  συστήνεται  από  την  Οικονομική  Επιτροπή,  χωριστό
γνωμοδοτικό  όργανο  που  καλείται  Επιτροπή  Αξιολόγησης  Ενστάσεων,  για  την  οποία
εφαρμόζονται όσα ρητώς προβλέπονται στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016.

Β΄ Φάση

Μετά την έκδοση της Απόφασης έγκρισης της διαδικασίας του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού
από  την  Οικονομική  Επιτροπή  και  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  εκδίκασης
ενστάσεων/προσφυγών, καθώς και την οριστικοποίηση του καταλόγου των διαγωνιζομένων που
νομιμοποιούνται, σύμφωνα με την με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, να μετάσχουν
στην  συνέχεια  του  διαγωνισμού,  η  επιτροπή  αξιολόγησης  ορίζει  την  ημερομηνία  και  ώρα
ανοίγματος  των  (υπο)φακέλων  των  Οικονομικών  Προσφορών  και  ενημερώνει  σχετικά  τους

7 Εφαρμόζεται και στους τακτικούς εωσότου συσταθεί η αρχή του άρθρου 360 του 4412/2016 (ορ. σχετικά 
συνδυαστική εφαρμογή άρθρου 376 παρ. 12 σε συνδυασμό με άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

8 Άρθρο 100, παρ 4, ν. 4412/16 όπως ισχύει άρθρο 376, παρ. 12, ν. 4412/16
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συμμετέχοντες,  των  οποίων  οι  προσφορές  δεν  αποκλείστηκαν  στο  προηγούμενο  στάδιο,  με
σχετική ηλεκτρονική ανακοίνωση, τέσσερις (4) ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας, που θα
αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Μετά την αποσφράγιση, η Ε.Δ.Δ εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές.
Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Ε.Δ.Δ. ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα

των οικονομικών προσφορών9. Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
παρούσης διακήρυξης απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Η  Ε.Δ.Δ.  καταχωρεί  στο  σχετικό  πρακτικό  της  (2οΠρακτικό),  τυχόν  προσφορές  που
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Ε.Δ.Δ. είναι
αναιτιολόγητες, η Ε.Δ.Δ. μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς κατά
το άρθρο 88 του ν. 4412/16 και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση η προσφορά του
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το  σχετικό  πρακτικό  του  σταδίου  αυτού  (2ο  Πρακτικό)  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  και  η
εισήγησή της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον προσωρινό μειοδότη με κριτήριο ανάθεσης την
χαμηλότερη  τιμή,  διαβιβάζεται  στην  Οικονομική  Επιτροπή  για  την  έκδοση  της  απόφασης
έγκρισης  του  πρακτικού  (διοικητική  πράξη)  και  η  οποία  στην  συνέχεια  με  ευθύνη  της
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά για την τυχόν υποβολή ενστάσεων, σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 127 του ν. 4412/201610 ή του άρθρου 360 του ν. 4412/1611, εφόσον θα
ισχύει  κατά  το  χρόνο  έναρξης  της  διαδικασίας  δημοπράτησης  και  θα  καταλαμβάνει  και  ήδη
δημοσιευθείσες Διακηρύξεις.

Για  την  αξιολόγηση  των  ενστάσεων  συστήνεται  από  την  Οικονομική  Επιτροπή,  χωριστό
γνωμοδοτικό  όργανο  που  καλείται  Επιτροπή  Αξιολόγησης  Ενστάσεων,  για  την  οποία
εφαρμόζονται όσα ρητώς προβλέπονται στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7  ο

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να ακολουθεί, σε ότι αφορά τον τρόπο υποβολής
και το περιεχόμενο του φακέλου τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη:
 Από τον ίδιο αν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο όπως προκύπτει από τα έγγραφα

σύστασης της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει και η νομική υπόστασή της.
 Από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή μέλος του Δ.Σ σύμφωνα με σχετικό πρακτικό του

Δ.Σ, αν ο διαγωνιζόμενος είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) όπως προκύπτει από το τελευταίο
ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι αυτής..

 Από τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αν ο διαγωνιζόμενος είναι Ετ. Περ.
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.),σύμφωνα με πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί
μεταβολών  και  το  τελευταία  ΦΕΚ  στο  οποίο  έγινε  η  δημοσίευση  των  αποφάσεων  περί
διορισμού ή ανάκλησης διορισμού του διαχειριστή της εταιρείας.

 Από τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αν ο διαγωνιζόμενος είναι (Ο.Ε.) ή
(Ε.Ε.)  σύμφωνα  με  το  ισχύον  καταστατικό  της  εταιρείας  και  πρόσφατο  (τριών  μηνών)
πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί τυχόν τροποποιήσεων.

 Από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο,  σύμφωνα  με  σχετικό  πρακτικό,  αν  ο  διαγωνιζόμενος  είναι
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο.

 Από τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπως προκύπτει από συμβολαιογραφικό συμφωνητικό σύστασης
κοινοπραξίας,  αν  ο  διαγωνιζόμενος  είναι  ένωση  οικονομικών  φορέων.  Είναι  δυνατή  η

9 Άρθρο 95, παρ 2-β, ν. 4412/16

10 Εφαρμόζεται και στους τακτικούς εωσότου συσταθεί η αρχή του άρθρου 360 του 4412/2016 (ορ. σχετικά 
συνδυαστική εφαρμογή άρθρου 376 παρ. 12 σε συνδυασμό με άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

11 Άρθρο 100, παρ 4, ν. 4412/16 όπως ισχύει άρθρο 376, παρ. 12, ν. 4412/16
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συμμετοχή  ένωσης  οικονομικών  φορέων με  νομίμως  θεωρημένη (ανηρτημένη στο  TAXIΣ)
δήλωση προσωρινής σύμπραξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό στην οποία θα καθορίζονται
εκτός  των  άλλων  (στοιχεία  συμμετεχόντων,  διευθύνσεις  συμμετεχόντων,  έδρα  σύμπραξης,
νόμιμος  εκπρόσωπος,  ποσοστά  συμμετοχής  κλπ)  αα)  η  υποχρέωση  σύστασης  ένωσης  με
συγκεκριμένη νομική ως ανωτέρω μορφή και ένα ΑΦΜ εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση και
ββ) δήλωση ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον που εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση ανάθεσης
αυτής  στην  ένωση12.Στην  περίπτωση  προσωρινής  σύμπραξης  για  τον  ορισμό  κοινού
εκπροσώπου  συντάσσεται  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  αυτών,  άλλως  η  προσφορά
υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη,  από  όλους  τους  ως  άνω  οριζόμενους  νομίμους
εκπροσώπους των μελών της σύμπραξης. 

Τα πλήρη στοιχεία κατά περίπτωση του/των αντίστοιχου/ων έγγραφου/ων νομιμοποίησης της
εκπροσώπησης,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  δηλώνονται  στο  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υποβάλλεται στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα κληθεί να
προσκομίσει  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  ημερομηνία  που  θα  του  σταλεί
πρόσκληση  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  όλα  τα  δικαιολογητικά  –  αποδεικτικά  έγγραφα  που
πιστοποιούν την αλήθεια των όσων έχει δηλώσει με το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 103 του ν. 4412/2016.

Οι υποψήφιοι δεσμεύονται για την προσφορά τους, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης13.Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της
ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους
οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους,
οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα14.

Τα στοιχεία, δικαιολογητικά και η οικονομική προσφορά υποβάλλονται όπως προβλέπεται από
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε μορφή αρχείων τύπου pdf
και προσκομίζονται (υποβάλλονται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου) από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.

Κάθε  είδους  έγγραφο  έκδοσης  του  προσφέροντα,  δήλωση  ή  υπεύθυνη  δήλωση  που
υποβάλλεται υπογράφεται επί ποινή αποκλεισμού ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο
και  δεν  απαιτείται  σχετική  θεώρηση  γνησίου  υπογραφής.  Έγγραφα  τρίτων  ή  μελών  του
προσφέροντα που δεν διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρμόδιο προς τούτο φορέα και υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως ανωτέρω. Επί ποινή απαραδέκτου,
κάθε έγγραφο από τα ανωτέρω θα φέρει ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της ημερομηνίας
προκήρυξης του διαγωνισμού και θα έχει συνταχθεί για τη συγκεκριμένη προκήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 8  ο

Αποκλείεται κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης όταν σε οιαδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας του διαγωνισμού αποδειχθεί ή γίνει
γνωστό  στην  αναθέτουσα  αρχή  με  άλλο  τρόπο,  ότι  συντρέχει  κάποιος  από  τους  λόγους
αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/16 εις βάρος των υπόχρεων του τελευταίου εδαφίου ή

12 Άρθρο 96, παρ. 6&7, ν. 4412/16

13 Άρθρο 97, παρ. 4, ν. 4412/16

14 Άρθρο 97, παρ. 2, ν. 4412/16
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κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού συμμετέχοντος οικονομικού  φορέα του άρθρου 74 του ν.
4412/2016 ή συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν πληροί τα κριτήρια της παρούσης διακήρυξης.

Αποκλείεται επίσης κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης που συμμετέχει αυτόνομα ή σε Ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές.

Σημειωτέον ότι όλοι οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, θα πρέπει να
μη συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς του.
Προς  τούτο  ο  ενδιαφερόμενος  οικονομικός  φορέας  θα  δηλώνει,  στο  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υποβάλλεται στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, ρητά για
κάθε επιμέρους  λόγο αποκλεισμού,  ότι  δεν  συντρέχει  στο  πρόσωπό του κατά την  ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς. 

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα κληθεί να
προσκομίσει  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  ημερομηνία  που  θα  του  σταλεί
πρόσκληση  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  όλα  τα  δικαιολογητικά  –  αποδεικτικά  έγγραφα  που
πιστοποιούν την αλήθεια των όσων έχει δηλώσει με το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
103 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9  ο

Οι υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων και αποκατάστασης μικροζημιών, δεν θα παρέχονται σε
συνεχή βάση αλλά στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. 

Ειδικά οι υπηρεσίες αντιπλημμυρικής προστασίας είναι απρόβλεπτες και στις περιπτώσεις
που απαιτούνται χρήζουν άμεσης ανταπόκρισης. 

Για τους  λόγους αυτούς,  ο  συμμετέχων ή μέλος της συμμετέχουσας ένωσης οικονομικών
φορέων θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες
της Υπηρεσίας οι οποίες θεωρούνται ιδιαιτέρως κρίσιμες και ως εκ τούτου οι αντίστοιχες εργασίες
της παρούσης σύμβασης θα εκτελούνται απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα15. 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, τις κάτωθι
ελάχιστες απαιτήσεις προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς και κατά
το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ειδικώς προβλέπονται
στην παρούσα για κάθε επιμέρους κριτήριο επιλογής (Άρθρο 75, ν.4412/16):

α) Αναφορικά με την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας:

 Κάθε ημεδαπός ή αλλοδαπός οικονομικός φορέας θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς
του να είναι  εγγεγραμμένος  στο οικείο επαγγελματικό μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν.
4412/16, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας προκήρυξης.
Προκειμένου περί Ενώσεως τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο μέλος τους.
Ο  οικονομικός  φορέας,  θα  δεσμεύεται  στο  ΤΕΥΔ  ότι  είναι  εγγεγραμμένος  στο  οικείο
επιμελητήριο,   το  oτι  θα  προσκομίσει  το  σχετικό  δικαιολογητικό  εγγραφής  του,  εφόσον
αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και μετά την αποστολή της  σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν
από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016.  

 Ο  συμμετέχων  οικονομικός  φορέας,  θα  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  διαθέτει  Άδεια
συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής. Για το σκοπό
αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΤΕΥΔ:

- είτε ότι διαθέτει τη σχετική άδεια - εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει στη διάθεσή του τη
σχετική άδεια  ήδη κατά την υποβολή της προσφοράς, 

-  είτε ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τη σχετική
άδεια,  αφού  αναδειχθεί  προσωρινός  ανάδοχος  και  μετά  την  αποστολή  της  σχετικής
πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103
του ν. 4412/2016. 

15 Άρθρο 78, παρ. 2, ν. 4412/16
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Και στις δύο περιπτώσεις η άδεια θα προσκομισθεί στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή
της σχετικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο. Σημειωτέον ότι στον προσωρινό ανάδοχο
θα δοθεί προθεσμία δέκα (10) ημερών προκειμένου να προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα που
πιστοποιούν  ότι  διαθέτει  τις  ελάχιστες  προϋποθέσεις  συμμετοχής.  Επομένως  και  εφόσον  ο
συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ήδη κατά την υποβολή της προσφοράς του την εν
λόγω άδεια, θα πρέπει πάντως να έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες προεργασίες και να προκύπτει
στο ΤΕΥΔ ότι είναι σε θέση εντός της ως άνω προθεσμίας να προσκομίσει τη σχετική Άδεια,
άλλως αποκλείεται από το διαγωνισμό.  

 Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει,  επί  ποινή αποκλεισμού,  να διαθέτει Σύμβαση
Συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και σύμβαση με τον
ΕΔΣΝΑ για την απόθεση απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ. Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός
φορέας θα δηλώσει με το ΤΕΥΔ:

- είτε ότι διαθέτει τις σχετικές συμβάσεις - εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει στη διάθεσή του
τη σχετική σύμβαση  ήδη κατά την υποβολή της προσφοράς,  

-  είτε ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις σχετικές
συμβάσεις,  αφού  αναδειχθεί  προσωρινός  ανάδοχος  και  μετά  την  αποστολή  της  σχετικής
πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103
του ν. 4412/2016. 

Και στις δύο περιπτώσεις οι εν λόγω συμβάσεις θα προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά
την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Σημειωτέον ότι στον προσωρινό ανάδοχο θα δοθεί προθεσμία δέκα (10) ημερών προκειμένου να
προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα που πιστοποιούν ότι διαθέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής. Επομένως και εφόσον ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ήδη κατά
την υποβολή της προσφοράς του τις εν λόγω συμβάσεις, θα πρέπει πάντως να έχει κάνει όλες τις
απαιτούμενες προεργασίες και να προκύπτει στο ΤΕΥΔ ότι είναι  σε θέση εντός της ως άνω
προθεσμίας να προσκομίσει τις σχετικές συμβάσεις, άλλως αποκλείεται από το διαγωνισμό.

β) Αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

 Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει,  επί  ποινή αποκλεισμού,  να διαθέτει   ετησίως
κύκλο εργασιών κατά την προηγούμενη της δημοσιεύσεως της παρούσης τριετία, τουλάχιστον
ίσο με το διπλάσιο του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας.  

Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΤΕΥΔ ότι διαθέτει την ανωτέρω
οικονομική  επάρκεια  και  θα  προσκομίσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  μετά  την  αποστολή  της
σχετικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016 τα
εξής αποδεικτικά στοιχεία : 

Οικονομικές Καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων.  Ως οικονομικές καταστάσεις των
τριών (3) τελευταίων χρήσεων νοούνται οι Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων
συναπτών οικονομικών ετών (οι ενοποιημένες ή, σε περίπτωση που δεν συντάσσονται τέτοιες, οι
απλές  (εταιρικές)  οικονομικές  καταστάσεις)  και  οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα
λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του προσώπου που
τις  υποβάλλει  και  είναι  ελεγμένες  από  ορκωτό  ελεγκτή.  Σε  περίπτωση  που  οι  Οικονομικές
Καταστάσεις ενός οικονομικού έτους δεν έχουν δημοσιευθεί, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με
τους λόγους της μη δημοσίευσης και οι ελεγμένες μη δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις
με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα. Επίσης, σε περίπτωση που το
τελευταίο  οικονομικό  έτος  έχει  λήξει  προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των
προσφορών  και  δεν  έχουν  καταρτιστεί  ή/και  ελεγχθεί  οι  Οικονομικές  Καταστάσεις  της
τελευταίας  χρήσης έως την υποβολή της  Αίτησης,  υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση για τους
λόγους  που  δεν  κατέστη  δυνατή  η  κατάρτιση  ή/και  ο  έλεγχος  και  συνυποβάλλονται   οι
Οικονομικές Καταστάσεις των αμέσως προηγούμενων τριών (3) συναπτών οικονομικών ετών
(δηλ. 2013 -2014 2015). Σε περίπτωση Επιχειρήσεων που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3)
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έτη,  θα  προσκομίζονται  οι  Οικονομικές  Καταστάσεις  των  ετών  που  έχουν  λήξει  προ  της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και θα λαμβάνονται υπόψη τα ζητούμενα
από την παρούσα, οικονομικά στοιχεία, για τα έτη που αυτές λειτουργούν. Σε περίπτωση που οι
Οικονομικές  Καταστάσεις  τηρούνται  σε  νόμισμα  διαφορετικό  του  Ευρώ  (€),  τότε,  όπου
σύμφωνα με την παρούσα απαιτείται μετατροπή σε Ευρώ στοιχείων των Οικονομικών αυτών
Καταστάσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να δηλώνεται η συναλλαγματική ισοτιμία, κατά
την  τελευταία  ημέρα  κάθε  χρήσης,  όπως  αυτή  δημοσιεύεται  από  την  Ευρωπαϊκή  Κεντρική
Τράπεζα. 

Σε  περίπτωση  μη  υποχρέωσης  δημοσίευσης  των  οικονομικών  καταστάσεων,  θα  πρέπει  να
προσκομίζονται αντίγραφα Ε1, Ε3 και Ε5 των αντίστοιχων ετών από όπου προκύπτει ο κύκλος
εργασιών  του  προσφέροντος,  άλλως  και  σε  περίπτωση  αλλοδαπών  οικονομικών  φορέων,
υπεύθυνη   δήλωση  περί  του  ολικού  ύψους  του  κύκλου  εργασιών  για  τις  ανωτέρω  τρείς
οικονομικές χρήσεις. 

 Επί πρόσθετα επί ποινή αποκλεισμού από τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να
αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του οικονομικού φορέα όπως προκύπτει από τους συντελεστές
«ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»  και  «ΚΥΚΛ.  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ΒΡΑΧ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» που κατ΄ έτος πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσοι με 1. 

Για τις προσωπικές επιχειρήσεις (Ο.Ε. ή  Ε.Ε.) και τα φυσικά πρόσωπα από τα υποβαλλόμενα
στοιχεία θα πρέπει να προκύπτει η βιωσιμότητα της εταιρείας από το συντελεστή «ΚΑΘΑΡΟ
ΚΕΡΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» που κατ΄
έτος πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστον  ίσος με 10%.

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα
δικαιολογητικά  που  ζητεί  η  αναθέτουσα  αρχή,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και
χρηματοοικονομική του επάρκεια  και την βιωσιμότητα της επιχείρησης με οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατάλληλο.

Ο  συμμετέχων  οικονομικός  φορέας  θα  δεσμεύεται  στο  ΤΕΥΔ  ότι  σύμφωνα  με  τα
προαναφερθέντα οικονομικά στοιχεία που ως ανωτέρω θα υποβληθούν, πληρούνται τα εν λόγω
κριτήρια βιωσιμότητας.

 Ο οικονομικός  φορέας  θα  πρέπει  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  να  διαθέτει  βεβαίωση
πιστοληπτικής ικανότητας (όχι για την έκδοση εγγυητικών) από ένα πιστοληπτικό ίδρυμα που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή την Ε.Ε. Η πιστοληπτική ικανότητα της βεβαίωσης θα είναι
μεγαλύτερη από 80.000,00 € (περίπου 50% της συνολικής δαπάνης).

Προκειμένου περί Ενώσεως οικονομικών φορέων τα πιο πάνω κριτήρια χρηματοοικονομικής
επάρκειας θα πληρούνται από κάθε μεμονωμένο μέλος αυτής.

Ο  συμμετέχων  οικονομικός  φορέας  θα  δεσμεύεται  στο  ΤΕΥΔ ότι  διαθέτει  την  πιο  πάνω
βεβαίωση, αναφέροντας τον εκδότη και το ποσόν και θα την προσκομίσει εφόσον αναδειχθεί
προσωρινός  ανάδοχος  μετά  την  αποστολή  της  σχετικής  πρόσκλησης  σε  αυτόν   από  την
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016.

γ) Αναφορικά με την τεχνική ικανότητα:

 Ο  συμμετέχων  οικονομικός  φορέας  θα  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  έχει  προβεί  σε
προηγούμενη  υλοποίηση συναφούς  αντικειμένου συμβάσεων (αντιπλημμυρικής  προστασίας),
εντός  των   δέκα  (10)  τελευταίων  ετών,  συνολικής  αξίας  ίσης  με  την  εκτιμώμενη  αξία  της
παρούσης. 
Για  το σκοπό αυτό ο οικονομικός  φορέας  θα δηλώσει  στο ΤΕΥΔ ότι  διαθέτει  την ανωτέρω
εμπειρία,  αναφέροντας  το  έτος,  τον  φορέα  και  το  ποσόν  και  ότι  θα  προσκομίσει  στην
Αναθέτουσα  Αρχή  μετά  την  αποστολή  της  σχετικής  πρόσκλησης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,
σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016 τα εξής αποδεικτικά στοιχεία: 
-  εάν  μεν,  ο  αποδέκτης  είναι  Δημόσια  Αρχή,  αντίγραφα  συμβάσεων  και  βεβαιώσεις  καλής

εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή.
-  εάν  δε,  ο  αποδέκτης  είναι  Ιδιωτικός  Φορέας,  αντίγραφα  από  επίσημα  παραστατικά  και

βεβαίωση του αποδέκτη των υπηρεσιών.
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 Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει,  επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει κατά την
υποβολή της προσφοράς τα εξής πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας για την συντήρηση και
καθαρισμό έργων υποδομής ή για έργα υδραυλικά και οδοποιίας : α) ISO 9001 ή ισοδύναμο :
Πιστοποιητικό  Διαχείρισης  Ποιότητας,  β)  ISO  14001  ή  ισοδύναμο:   Πιστοποιητικό
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και γ) OHSAS 18001 ή ισοδύναμο : Διαχείρισης Ασφάλειας και
Υγείας.
Για  το  σκοπό  αυτό  ο  οικονομικός  φορέας  θα  δηλώσει  στο  ΤΕΥΔ ότι  διαθέτει  τα  ανωτέρω
πιστοποιητικά και τα στοιχεία τους (αριθμό μητρώου και ημερομηνία λήξης), υποχρεούται δε να
προσκομίσει αυτά στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στον
προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016

 Ο  συμμετέχων  οικονομικός  φορέας  θα  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  διαθέτει  την
απαραίτητη  υποδομή  για  την  άμεση  ανταπόκριση  στις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας  οι  οποίες
θεωρούνται ιδιαιτέρως κρίσιμες.  Ο ελάχιστος αναγκαίος εξοπλισμός ο οποίος, προκειμένου να
είναι άμεσα διαθέσιμος τεκμηριωμένα θα βρίσκεται αδιαλείπτως στην αποκλειστική κατοχή του
συμμετέχοντος σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, είναι αυτός που ορίζεται στο άρθρο 3.6 της
Τεχνικής Περιγραφής που είναι συμβατικό τεύχος της παρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Για τον λόγο αυτό ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να: α) είναι ιδιοκτησίας του συμμετέχοντος
οικονομικού φορέα ή μέλους της ένωσης στην αντίστοιχη περίπτωση ή β) να έχει εξασφαλιστεί
η στήριξη της ικανότητας άλλων φορέων ή υπεργολάβων ή γ) να έχει εξασφαλιστεί η μίσθωση
αυτού σύμφωνα με τα πιο κάτω οριζόμενα.

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΤΕΥΔ ότι δύναται να διαθέσει  ως ανωτέρω
τον απαιτούμενο ελάχιστο αναγκαίο εξοπλισμό που προβλέπει η παρούσα  αναφέροντας το είδος
οχήματος ή μηχανήματος, την σχέση με την οποία θα βρίσκεται αδιαλείπτως στην κατοχή του,
τον αριθμό χρήσης/κυκλοφορίας και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα προσαρτήματα. 

Επί ποινή αποκλεισμού, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, της διαγωνιστικής διαδικασίας
και για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, θα πρέπει για το σύνολο του προσφερομένου
εξοπλισμού:  α)  να  έχουν  καταβληθεί  τα  αναλογούντα  κατά  περίπτωση  προβλεπόμενα  τέλη
κυκλοφορίας/χρήσης και β) να διαθέτουν κατάλληλα πιστοποιητικά λειτουργίας από ανεξάρτητη
πιστοποιημένη αρχή (ΚΤΕΟ ή ΦΕΚ 1186/2003 κλπ). 

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, για το σύνολο του προσφερομένου εξοπλισμού, θα δηλώσει
στο ΤΕΥΔ ότι: α) έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας/χρήσης
και β) διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά λειτουργίας.  Σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρεται
ο  αριθμός  χρήσης  /κυκλοφορίας,  αριθμό  εξοφλητικής  απόδειξης  ή  πιστοποίησης  κατά
περίπτωση, και η διάρκεια ισχύος.

Τέλος το σύνολο των μηχανημάτων έργου που προσφέρονται από τον ανάδοχο θα πρέπει, κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, να είναι ασφαλισμένα
για αστική ευθύνη όχι μόνο ως οχήματα αλλά και ως εργαλεία.

 Ο  συμμετέχων  οικονομικός  φορέας  θα  δηλώσει  στο  ΤΕΥΔ ότι  έχουν  εξοφληθεί  τα  κατά
περίπτωση  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  για  το  σύνολο  του  προσφερομένου  εξοπλισμού
αναφέροντας τον αριθμό χρήσης /κυκλοφορίας,  αριθμό εξοφλητικής απόδειξης,  την διάρκεια
ισχύος και τις ασφαλιστικές καλύψεις (όχημα ή μηχάνημα).

Εφόσον ο οικονομικός φορέας κάνει χρήση της δυνατότητας στήριξης στην ικανότητα άλλων
φορέων/υπεργολάβων  ή  έχει  εξασφαλίσει  την  μίσθωση  του  αναγκαίου  εξοπλισμού  θα  το
δηλώσει ρητά με το ΤΕΥΔ. Στην περίπτωση αυτή, για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας16

μαζί με το ΤΕΥΔ υποβάλλονται οι αντίστοιχες δηλώσεις συνεργασίας ή συμβάσεις στις οποίες
απαραιτήτως θα ορίζεται διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την προβλεπόμενη
λήξη της παρούσης σύμβασης. Επίσης θα περιέχεται ειδικός όρος ότι τα δύο μέρη αποδέχονται
εκ των προτέρων την τυχόν παράταση ισχύος εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει να κάνει

16 Άρθρο 79, παρ. 5, ν.4412/16
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χρήση  του  προβλεπόμενου  στην  παρούσα  δικαιώματος  προαίρεσης  υπό  μορφή  παράτασης
προθεσμίας ή επανάληψης των αυτών εργασιών της παρούσης. 

Εξάλλου, στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία ή του τυχόν
υπεργολάβου  πρέπει  να  μη  συντρέχει  λόγος  αποκλεισμού των άρθρων 91,  73  ή 74 του ν.
4412/16 και να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν. 4412/16. 

Για  το  σκοπό  αυτό  ο  συμμετέχων  οικονομικός  φορέας,  με  την  οικονομική  προσφορά  του
υποβάλει χωριστό ΤΕΥΔ αυτών, με το οποίο δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν οι ως άνω λόγοι
αποκλεισμού των και να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.  
Τα  αποδεικτικά  μέσα  που  πιστοποιούν  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τον
οικονομικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία ή του υπεργολάβου  υποβάλλονται στην
Αναθέτουσα Αρχή κατά το στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά
του προσωρινού αναδόχου.

Σε  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις  ο  ανάδοχος  θα  δηλώνει  στο  ΤΕΥΔ ότι,  υποχρεούται  να
προσκομίσει   στην Αναθέτουσα Αρχή μετά  την αποστολή της  σχετικής  πρόσκλησης  σε  αυτόν,
σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016 και εντός της οριζόμενης προθεσμίας των δέκα (10)
ημερών  τα  σχετικά  κατά  περίπτωση  αποδεικτικά  στοιχεία  (άδειες,  αποδείξεις  εξόφλησης,
πιστοποιητικά, ασφαλιστήρια συμβόλαια κλπ).

ΑΡΘΡΟ 10  ο

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος για όλα
τα συμβατικά τεύχη της παρούσης προκήρυξης και  ιδίως  της  τεχνικής περιγραφής – τεχνικής
συγγραφής υποχρεώσεων  και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.

Την ανωτέρω ανεπιφύλακτη αποδοχή του δηλώνει ρητά ο συμμετέχων με Υ.Δ του ν.1599/86 που
συνυποβάλλεται με την τεχνική προσφορά της παρ. 10.2.2.

10.1 Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα Προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το
άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς,
πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της
χώρας  της  διαγωνιζόμενης,  είτε  με  την  επίθεση  της  σφραγίδας  «Apostille»,  σύμφωνα  με  τη
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το N. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η
γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο κατά τις
διατάξεις  του άρθρου  53 του  Κώδικα Δικηγόρων,  είτε  από την πρεσβεία  ή  το  προξενείο  της
Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής
στην  Ελλάδα,  είτε  από  τη  μεταφραστική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εξωτερικών,  είτε  από
ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008.

10.2Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική  κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Α) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
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Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  προσφορά»
υποβάλλονται  όλα  τα  απαιτούμενα  κατά  το  στάδιο  υποβολής  της  προσφοράς  δικαιολογητικά
καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

10.2.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  τη  προσφορά  τους,
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου
pdf  σύμφωνα  με   το  άρθρο  11  της  ΥΑ Π1/2390/13  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, όπως
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης

β)  Το συνημμένο στα  συμβατικά τεύχη Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης  (εφεξής
ΤΕΥΔ)  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  79  του  ν.  4412/2016,  το  οποίο  αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, το οποίο υποβάλλεται από
τους  οικονομικούς  φορείς  και  συνιστά  προκαταρκτική  απόδειξη   προς  αντικατάσταση  των
πιστοποιητικών  που  εκδίδουν  δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα  μέρη,  επιβεβαιώνοντας  ότι  ο  εν  λόγω
οικονομικός  φορέας  πληροί  τα  κριτήρια  επιλογής  της  παρούσας  Προκήρυξης.  Το  ΤΕΥΔ
υπογράφεται  ψηφιακά  από  τον  νομίμως  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  του  συμμετέχοντος  και
φέρει  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  είκοσι  (20)  ημερών  προ  της  καταληκτικής  ημέρας
υποβολής των προσφορών. Για τα ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα αρχεία δεν απαιτείται θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος.

Πληροφορίες  για  την  συμπλήρωση  του  ΤΕΥΔ  παρέχονται  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνσης
www.eaadhsy.gr

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο
ΤΕΥΔ σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα  που συμμετέχει
στην Ένωση. 

Εφόσον ο υποψήφιος  οικονομικός  φορέας  επικαλείται  τη δάνεια  εμπειρία  άλλων οικονομικών
φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται και από αυτούς και
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. 

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.

Το  ΤΕΥΔ υπογράφεται  ηλεκτρονικά,  σε  περίπτωση  Φυσικού  Προσώπου  από  τον  ίδιο,  επί
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους
διαχειριστές  τους  ή  πρόσωπο  ειδικώς  εξουσιοδοτημένο  απ’ αυτούς,  επί  Ανώνυμων  Εταιρειών
(Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα
με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 

Το ΤΕΥΔ τρίτων που δεν διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή ( προσφέρων δάνεια εμπειρία κλπ),
υπογράφεται  από  τον  εκδότη  νομίμως  θεωρημένο  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  και
συνυποβάλλεται με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντος ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο. 

10.2.2. Τεχνική προσφορά

Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
Συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που
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περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το
Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο pdf.

Εφόσον,  οι  απαιτήσεις  της  Προκήρυξης  Σύμβασης  για  την  Τεχνική  Προσφορά,  δεν  έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

 Ο  (υπό)φάκελος  της τεχνικής  προσφοράς  θα  περιλαμβάνει  υποχρεωτικά  και με  ποινή
αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία:

1) Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή, τους τομείς
δραστηριότητας κλπ

2) Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Περάματος με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
διαγωνιζόμενος  έλαβε πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της
εργασίας.

Την  βεβαίωση  αυτή  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  θα  την  προμηθευτούν  μετά  την
υποβολή σχετικής αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την έναρξη υποβολής των προσφορών και η βεβαίωση παρέχεται
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με
την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ζητούν τον ορισμό του χρόνου επίσκεψης στον
τόπο των έργων με εκπρόσωπο της Τεχνικής Υπηρεσίας .

Β. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου « Οικονομική Προσφορά».

Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί
ποινή απορρίψεως η οικονομική προσφορά του υποψηφίου.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν πλήρως, με τις  προσφερόμενες τιμές ανά είδος τα έντυπα
«Τιμολόγιο Προσφοράς» και  «Προϋπολογισμός Προσφοράς» που βρίσκονται  συνημμένα στην
παρούσα  μελέτη.  Στη  συνέχεια  σε  μορφή  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένων  αρχείων  *.pdfαυτά
επισυνάπτονται στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Τέλος, στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος αναγράφεται η συνολική
δαπάνη  όπως  υπολογίστηκε  στον  «Προϋπολογισμός  Προσφοράς»  χωρίς  ΦΠΑ.  Το  σχετικό
ηλεκτρονικό  αρχείο  που  παράγει  το  σύστημα,  σε  μορφή  *.pdf,  υπογράφεται  ψηφιακά  και
υποβάλλεται  από  τον  υποψήφιο.  Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται.

Το  αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  δυσχερούς  προμέτρησης.  Κατόπιν  αυτού  η
οικονομική προσφορά συντάσσεται με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου.

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε
αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Η  απόρριψη  Προσφοράς  γίνεται  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ύστερα  από
γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ.Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη για
τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, στα άρθρα 73, 74 και 91 του ν. 4412/16
και σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

 Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής ή έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση
οποιασδήποτε υποχρέωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

 Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
 Προσφορά  που  είναι  αόριστη,  ανεπίδεκτη  εκτίμησης,  υπό  αίρεση  είτε  δεν  προκύπτει  με

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
 Προσφορά  που  παρουσιάζει  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  τεχνικές

προδιαγραφές της Διακήρυξης.
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 Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε υποχρέωση σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη

 Προσφορά  που  δεν  συνοδεύεται  από  τη  νόμιμη  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  στο
διαγωνισμό.

 Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
 Προσφορά η οποία εμφανίζει  οποιοδήποτε  στοιχείο  του προσφερομένου κόστους  σε είδος,

προϊόν ή υπηρεσία σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην του ηλεκτρονικού φακέλου
Οικονομικής Προσφοράς.

 Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.
 Προσφορά που δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα. 
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
 Οι προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους  συμμετέχοντες για δώδεκα (12)  μήνες από την

επομένη  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  καθώς  και  για  το  χρόνο  που  αποδέχθηκαν  να
παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον
προβλεπόμενο στην διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από
την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο των δύο (2) μηνών.

 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 11  ο

Η  αναθέτουσα  αρχή  ειδοποιεί  εγγράφως  τον  προσφέροντα  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση “προσωρινό ανάδοχο” για να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με
το  άρθρο 103 του ν.  4412/16.  Όσοι  υπέβαλαν παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 103 του ν. 4412/16.
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.
4412/16 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα
σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12  ο

Για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στους διαγωνιζόμενους ισχύουν τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 13  ο

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει σύμφωνα με τις παρ. 4 & 5 του άρθρου 105 του ν.
4412/16 για την υπογραφή της σύμβασης. 

Με την υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ άλλων ο ανάδοχος αποδέχεται δια της συμμετοχής
του  τα πιο κάτω:
Α) Ο ανάδοχος θα λάβει και θα ενημερωθεί πλήρως για τους όρους που αναγράφονται στη μελέτη

της  Υπηρεσίας,  τους  οποίους  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  αποδέχεται  ως  έγκυρους,  ισχυρούς,
απρόσβλητους και υποχρεωτικούς .

Β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται
στην παραπάνω μελέτη της Υπηρεσίας που είναι συνημμένη στην παρούσα σε συσχετισμό και
αλληλουχία προς την προσφορά του .

Γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των
παρεχόμενων υπηρεσιών έχει εφαρμογή το άρθρο 220 του ν. 4412/16.
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Δ) Η παροχή των υπηρεσιών της  παρούσης  σύμβασης απαιτεί  την  συνεχή  παρακολούθηση η
οποία θα γίνεται από την τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 4412/16.

Ε) Ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, άλλως
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 220 του ν. 4412/16.

Στ) Το τίμημα για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών θα καταβληθεί στον ανάδοχο όπως
προβλέπεται στο άρθρο 219 του ν. 4412/16.

Ζ)  Ο  ανάδοχος  δεν  έχει  δικαίωμα  να  ζητήσει  την  αύξηση  ή  την  αναπροσαρμογή  του
συμφωνηθέντος  ποσού  του  συνολικού  τιμήματος  της  Σύμβασης  είτε  γιατί  θα  αλλάξουν
απρόοπτα τα περιστατικά στα οποία οι συμβαλλόμενοι θα στηρίξουν τη μελλοντική σύμβαση
ώστε η εκτέλεση αυτής να γίνεται υπερβολικά δύσκολη για τον ανάδοχος είτε για οποιονδήποτε
λόγο και  αιτία.  Επίσης  ο  ανάδοχος  συνομολογεί  με  τη  σύμβαση ότι,  αυτή  θα  καταρτισθεί
σύμφωνα με προϋπολογισμό του οποίου την ακρίβεια ρητά εγγυάται και επομένως αυτός θα
παραιτηθεί ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του, το οποίο απορρέει τόσο από τις
ισχύουσες ειδικές διατάξεις της Νομοθεσίας όσο και από τα άρθρα 200, 281, 388, 696 και 697
του Αστικού Κώδικα.

Η)  Επειδή  οι  ποσότητες  των  προβλεπομένων  εργασιών  είναι  δυσχερούς  προμέτρησης,  η
Διευθύνουσα  Υπηρεσία  δύναται,  μετά  από  έγκριση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  να
αυξομειώσει τις ποσότητες εργασιών χωρίς τροποποίηση της συνολικής συμβατικής δαπάνης .

Θ)  Οι  περιπτώσεις  που  δε  ρυθμίζονται  ή  δεν  προβλέπονται  στην παρούσα διακήρυξη και  θα
ανακύψουν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  μέχρι  της  οριστικής  παραλαβής  των
παραπάνω εργασιών θα ρυθμίζονται από αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4412/16. 

Ι)  Τα  κηρύκεια  δικαιώματα,  τα  έξοδα  δημοσιεύσεως  της  αρχικής  και  τυχόν  επαναληπτικής
διακήρυξης,  το  τέλος  χαρτοσήμου,  οι  επιβαλλόμενες  κρατήσεις  από  φόρους,  τα  τέλη  και
δικαιώματα σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους, καθώς και όλες οι υπόλοιπες
υποχρεώσεις από τα διάφορα ασφαλιστικά ή μη Ταμεία και Οργανισμούς, και λοιπών νομικών
προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου βαρύνουν τον ανάδοχο.

Κ) Ο ανάδοχος παραιτείται από το δικαίωμα να προσβάλει ή να αμφισβητήσει το κύρος και το
περιεχόμενο της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό.

ΑΡΘΡΟ 14  ο

1. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  χρησιμοποιεί  ειδικευμένο  και  έμπειρο  εργατικό
προσωπικό.

2. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  συμμορφώνεται   άμεσα  με  τις  υποδείξεις  του  εκπροσώπου  της
επιτροπής παραλαβής.  Οι συστάσεις  της  επιτροπής παραλαβής θα γίνονται  στον υπεύθυνο
εργασιών του αναδόχου και όχι στο προσωπικό που εκτελεί τις εργασίες.

3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια
του  προσωπικού  που  απασχολεί.  Επίσης  φέρει  την  ευθύνη  για  την  σωστή  εμφάνιση  του
προσωπικού του καθώς και για την συμπεριφορά αυτού προς τους πολίτες.  

4. Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  υποδομή  και  οργάνωση  η  οποία  θα  του  εξασφαλίζει
συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη εκτέλεσης των εργασιών. 

5. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου προς τις
εντολές  και οδηγίες της οποίας οφείλει συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να
πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές
διατάξεις, περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων.

7. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται
και  ασφαλίζεται  αποκλειστικά  από  τον  ανάδοχο.  Σημειώνεται  ρητά  ότι  απαγορεύεται  η
απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει
αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θεωρείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Το
προσωπικό  που  δεν  συμπεριφέρεται  σωστά  προς  τους  πολίτες  ή  εκτελεί  πλημμελώς  τα
καθήκοντά του αντικαθίσταται εφόσον το απαιτήσει η επιτροπή ελέγχου (σε περίπτωση που
κριθεί  από  την  επιτροπή  ελέγχου  ότι  είναι  ακατάλληλο  για  την  ομαλή  διεκπεραίωση  του
συμβατικού έργου).
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ΑΡΘΡΟ 15  ο

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται με μέσα και ευθύνη του αναδόχου στους χώρους που
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία . Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.

Ο ανάδοχος  δεν  θα  μπορεί  να  αρνηθεί  την  εκτέλεση  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων
επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας .

Ο ανάδοχος  δεν θα μπορεί  σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί  ευθύνες  τρίτων μέχρι  την
εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών .

Κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  η  επιτροπή  παραλαβής  θα  μπορεί  ανά  πάσα  στιγμή  να
προβαίνει σε ελέγχους για την διαπίστωση της σωστής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας προδιαγραφών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί
προς την τεχνική περιγραφή της μελέτης, καθώς και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά που
τυχόν θα έχει προκληθεί από την παραπάνω αιτία.

ΑΡΘΡΟ 16  ο

Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  δημοσιεύεται  στο  ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ  ………….......
……………..)  που  θεωρείται  και  χρόνος  έναρξης  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης17.  Σε
εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 376 του ν. 4412/16 περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο
ΦΕΚ/Τεύχος ΔΔΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

Τα έξοδα της δημοπρασίας και τυχόν επαναληπτικής, τα κηρύκεια και τα έξοδα σύναψης της
σύμβασης  βαρύνουν  εξ’ ολοκλήρου  τον  ανακηρυχθέντα  ανάδοχο  ο  οποίος,  εκτός  από  αυτά,
βαρύνεται με κρατήσεις 0,02% υπέρ του δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/16,  καθώς  και  με  κάθε  άλλη  κράτηση  που  νόμιμα  έχει  επιβληθεί  μέχρι  την  ημέρα  της
δημοσίευσης του άρθρου.

Η καταβολή του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 17  ο

Ένας  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  από  την  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  όταν  δεν
πληρείται έστω και ένας από τους πιο κάτω όρους:
 Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 73 και 91 του ν. 4412/16.
 Η μη έγκαιρη υποβολή της προσφοράς την προκαθορισμένη μέρα και ώρα.
 Η αναφορά σε αναθεώρηση προσφερθείσας τιμής κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
 Η μη αποδοχή των όρων ή όρου της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.
 Υποβολή προσφοράς που δεν τηρεί την διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

.
ΑΡΘΡΟ 18  ο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης
στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ή  διευκρινίσεις
προσερχόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα, Τ.Κ 18863 τηλ. 2104092233 μετά από την ηλεκτρονική
υποβολή  σχετικής  αίτησης  έως  10  ημερολογιακές  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής προσφορών.

17 Άρθρο 376, παρ. 5, ν. 4412/16

17

http://www.promitheus.gov.gr/




ΑΡΘΡΟ 19  ο

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή .

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει εγγράφως από τον
διαγωνιζόμενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/16.

Πέραμα, ……………/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
«Εργασίες πρόληψης από πλημμυρικά φαινόμενα, αποκατάστασης μικροζημιών και άμεσης

επέμβασης σε περιπτώσεις θεομηνίας»
Συμβατικής δαπάνης  #..........................# € πλέον Φ.Π.Α.

Στο Πέραμα σήμερα ……………. του μηνός ……………………..201… ημέρα………………….

στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Περάματος οι υπογεγραμμένοι:

1) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Δήμαρχος Περάματος και

2) ……………………………… ως νόμιμος εκπρόσωπος της …………..……………………

με  έδρα  ………………………. και  με  ΑΦΜ  ………………… ΔΟΥ  ……………

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών», που

ισχύει ως προς την συγκεκριμένη εργασία, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν.

3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007, το ν. 4250/2014

και το ν.4281/14  όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, όπως σύμφωνα με τα άρθρα 377 και 379 του ν.

4412/2016 ισχύουν σήμερα, ο ν. 3852/10, ο ν.3548/07, ο ν.3463/06, το π.δ 113/10 καθώς και τα

αντίστοιχα διατάγματα που ίσχυαν κατά τη μέρα προκήρυξης του διαγωνισμού.

Β)  Την  υπ’ αριθμ  25/2016  μελέτη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  που  εγκρίθηκε  με  την  υπ’ αριθμ

251/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ) Την υπ’ αριθμ …………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι

τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω μελέτης.

Δ)  Την  με  αρ.  πρωτ.  ……………. διακήρυξη  του  Δημάρχου  για  την  διενέργεια  ανοικτού

ηλεκτρονικού τακτικού διαγωνισμού παροχής  γενικών υπηρεσιών,με  σφραγισμένες  προσφορές

και ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου της Υπηρεσίας, και κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  που  περιλαμβάνει  τη  βέλτιστη  σχέση

ποιότητας – τιμής.

Ε)  Το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  αυτού  που  διενεργήθηκε  την  …………….όπως

διαμορφώθηκε μετά την έγκριση των 1ο (…………… απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) και 2ο

(…………….. απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής)  Πρακτικών  της  Επιτροπής  Διενέργειας  και

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει  του υπ’ αριθμ  ……………….

πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης. 

ΣΤ)  Την  υπ’  αριθμ………………….. απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  (  αρ.

Έγκρισης………………….Περιφέρειας  Αττικής)  για  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  της

Δημοπρασίας στην ………………………………………………………………..
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Ζ) Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου

Η) Την  ……………………… Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου της Επιτρόπου του Ελεγκτικού

Συνεδρίου.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον  δεύτερο  των  συμβαλλόμενων  την  εκτέλεση  των  εργασιών  «Εργασίες  πρόληψης  από

πλημμυρικά  φαινόμενα,  αποκατάστασης  μικροζημιών  και  άμεσης  επέμβασης  σε  περιπτώσεις

θεομηνίας» σύμφωνα με την προσφορά του που έχει ως εξής:

ΑΑ
Είδος

Εργασιών
Μον. Mετρ. Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική Ολική
1 2 3 4 5 6 7

1. 
ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Καθαρισμός 
φρεατίου 
υδροσυλλογής
με πλευρικό 
άνοιγμα, 
χωρίς εσχάρα 
(τύπος Τ) 
Καθαρισμός 
φρεατίου 
μονού 
ανοίγματος

τεμ 50,00  

2

Καθαρισμός 
φρεατίου 
υδροσυλλογής
με πλευρικό 
άνοιγμα, 
χωρίς εσχάρα 
(τύπος Τ) 
Καθαρισμός 
για κάθε 
επιπλέον 
άνοιγμα

τεμ 15,00  

3

Καθαρισμός 
φρεατίου 
υδροσυλλογής
τύπου Α με 
εσχάρα 
Καθαρισμός 
φρεατίου 
τύπου Α ενός 
ανοίγματος 
(εσχάρα και 
πλευρικό 
άνοιγμα)

τεμ 1.020,00  

4 Καθαρισμός 
φρεατίου 
υδροσυλλογής
τύπου Α με 
εσχάρα Για 
κάθε επιπλέον

τεμ 2.000,00  
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άνοιγμα 
φρεατίου 
τύπου Α

5

Απόφραξη 
συνδετήριου 
αγωγού 
δικτύου 
αποχέτευσης 
ομβρίων 
μήκους έως 
6,00 μ

τεμ 10,00  

6

Ανακατασκευ
ή 
μεμονωμένων 
τμημάτων 
αγωγών 
συνδέσεως 
των φρεατίων 
υδροσυλλογής
με τα 
υπάρχοντα 
δίκτυα.

m 10,00  

7

Επισκευή 
μετώπης και 
πλάκας 
επικάλυψης 
φρεατίου 
υδροσυλλογής
τύπου Τ 
(πλευρικού 
ανοίγματος) 
Επισκευή 
φρεατίου με 
φθορές της 
μετώπης και 
της πλάκας 
επικάλυψης σε
πλάτος άνω 
των 35 cm Για
το πρώτο 
πλευρικό 
άνοιγμα του 
φρεατίου.

τεμ 15,00  

8

Προμήθεια, 
μεταφορά 
επιτόπου και 
απλή 
τοποθέτηση 
νέας 
τυποποιημένη
ς  χυτοσιδηράς
εσχάρας 
φρεατίου

τεμ 20,00  

9

Χρωματισμός 
χυτοσιδηρών 
εσχαρών 
φρεατίων 
υδροσυλλογής

m2 1.000,00  

10 Αποξήλωση 
και 
ανακατασκευή
κατεστραμμέν

m2 350,00  

21





ων τμημάτων 
οδοστρώματος
, πεζοδρομίου,
νησίδας ή 
πλατείας από 
πάσης φύσης 
υλικά ή 
επίστρωσης. 
τσιμεντόπλακε
ς ή 
τσιμεντοπλακί
δια  και 
επαναφορά

11

Καθαίρεση 
μεμονωμένων 
στοιχείων 
κατασκευών 
από άοπλο 
σκυρόδεμα, με
εφαρμογή 
συνήθων 
μεθόδων 
καθαίρεσης

m3 10,00  

12

Εργασία 
τακτοποίησης 
στάθμης ή 
αντικατάστασ
ης 
χυτοσιδηρού 
καλύμματος 
φρεατίου 
επίσκεψης ή 
χυτοσιδηράς 
εσχάρας 
φρεατίου 
υδροσυλλογής
.

τεμ 10,00  

13

Ωριαία 
αποζημίωση 
συνεργείου 
επέμβασης

ωρ 5,00  

14

Πρόσθετη 
ωριαία 
αποζημίωση 
αυξημένης 
επιφυλακής 
κατά την 
διάρκεια της 
περιόδου 
πλήρους 
επιφυλακής

ωρ 30,00  

Σύνολο
ΠΡΟΣΦΕΡΟ

ΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άθροισμα

ΦΠΑ 24,00 %

Γενικό Σύνολο
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ΑΡΘΡΟ 1° 

Διάρκεια - Συνολική αμοιβή Αναδόχου

Η σύμβαση θα έχει  ισχύ για  δώδεκα (12)  μήνες  από την υπογραφή της  παρούσης Σύμβασης

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην υπ αρ. /2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας η

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του “ΑΝΑΔΟΧΟΥ” η αμοιβή του θα ανέλθει στο ποσό

των ……………………………………. (……………….. €) πλέον ΦΠΑ 24% ……………..€  και

ως εκ τούτου η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ θα ανέλθει στο ποσόν των ……………………………

……………………………………………… (………………….. €).

Ο ανάδοχος  δεν έχει  δικαίωμα να  ζητήσει  την  αύξηση ή  την αναπροσαρμογή του παραπάνω

συμφωνηθέντος ποσού του συνολικού τιμήματος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Επειδή  οι  ποσότητες  των  προβλεπομένων  εργασιών  είναι  δυσχερούς  προμέτρησης,  ο  Δήμος

δύναται, μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, να αυξομειώσει τις ποσότητες εργασιών

χωρίς τροποποίηση της συνολικής συμβατικής δαπάνης .

ΑΡΘΡΟ 2° 

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται βάσει επιμετρήσεων με μηνιαίες πιστοποιήσεις οι οποίες

θα είναι ανακεφαλαιωτικές και στις οποίες θα περιλαμβάνονται ανακεφαλαιωτικά οι ποσότητες

εκτελεσμένων εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 3°             

Φόροι-Κρατήσεις  

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υπόκειται στις νόμιμες κράτησης επί της αναγραφόμενης τιμής του τιμολογίου,

πριν  το  Φ.Π.Α.  Επίσης,  θα  παρακρατείται  κατά  την  εξόφληση  του  σχετικού  χρηματικού

εντάλματος φόρος εισοδήματος σε ποσοστό σε ποσοστό 8% επί της τιμής που αναγράφεται στο

τιμολόγιο, πριν το Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 4°

Υποχρεώσεις «ΑΝΑΔΟΧΟΥ»

 Ο  ανάδοχος  ενημερώθηκε  πλήρως  για  τους  όρους  που  αναγράφονται  στη  μελέτη  της

Υπηρεσίας,  τους  οποίους  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  αποδέχεται  ως  έγκυρους,  ισχυρούς,

απρόσβλητους και υποχρεωτικούς 

 Ο ανάδοχος δήλωσε ότι θα υποσχεθεί και θα υποχρεωθεί να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα

με  τους  όρους  που αναγράφονται  στην μελέτη  της  Υπηρεσίας  που είναι  συνημμένη  στην

παρούσα σε συσχετισμό και αλληλουχία προς την προσφορά του .
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 Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με τις

τεχνικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση που η εργασία δεν γίνει σύμφωνα με τα ανωτέρω η

αξία των εργασιών ή της εργασίας, θα εκπέσει από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης .

 Η βεβαίωση ότι παρέλαβε ο Δήμος τις παραπάνω εργασίες θα αποδεικνύεται με πρωτόκολλο

της  αρμόδιας  επιτροπής  παραλαβής.  Λόγω  της  ιδιομορφίας  της  εργασίας  (εργασία

καθαρισμού)  η  παραλαβή θα γίνεται  σταδιακά κατά την πρόοδο των εργασιών σε εύλογο

χρονικό διάστημα (εντός δέκα ημερών) μετά την έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την

εκτέλεση αυτών. 

 Ο ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, αλλιώς

κηρύσσεται έκπτωτος.

 Το  τίμημα  για  την  εκτέλεση  γενικά  των  εργασιών  θα  καταβληθεί  στον  ανάδοχο  όπως

προβλέπεται στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

 Ο ανάδοχος δήλωσε ότι δεν θα έχει δικαίωμα να ζητήσει την αύξηση ή την αναπροσαρμογή

του  παραπάνω  συμφωνηθέντος  ποσού  του  συνολικού  τιμήματος  είτε  γιατί  θα  αλλάξουν

απρόοπτα τα περιστατικά στα οποία οι συμβαλλόμενοι θα στηρίξουν τη μελλοντική σύμβαση

ώστε η εκτέλεση αυτής να γίνεται υπερβολικά δύσκολη για τον ανάδοχο είτε για οποιονδήποτε

λόγο και αιτία. Επίσης ο ανάδοχος συνομολόγησε ότι η σύμβαση καταρτίστηκε σύμφωνα με

προϋπολογισμό του οποίου την ακρίβεια ρητά εγγυάται και επομένως παραιτείται ρητά και

ανεπιφύλακτα από κάθε  δικαίωμά του,  το οποίο απορρέει  τόσο από τις  ισχύουσες  ειδικές

διατάξεις της Νομοθεσίας Δήμων και Κοινοτήτων όσο και από τα άρθρα 200, 281, 388, 696

και 697 του Αστικού Κώδικα.

 Οι περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται ή δεν προβλέπονται στην διακήρυξη και θα ανακύψουν

κατά την εκτέλεση της σύμβασης και μέχρι της οριστικής παραλαβής των παραπάνω εργασιών

θα ρυθμίζονται από τις ειδικές διατάξεις του ν. 4412/2016 .

   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο εργατικό 

προσωπικό.

 Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται  άμεσα με τις υποδείξεις του Δήμου. 

 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια

του  προσωπικού  που  απασχολεί  και  για  την  προστασία  της  υγείας  και  ασφάλειας  των

εργαζομένων. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών

αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής και σύμβαση με τον ΕΣΔΚΝΑ για την διάθεση αυτών.

 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις

εντολές  και οδηγίες της οποίας οφείλει συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να

πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές

διατάξεις, περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων.

   Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και

ασφαλίζεται  αποκλειστικά  από  τον  ανάδοχο.  Σημειώνεται  ρητά  ότι  απαγορεύεται  η

απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει

αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 5° 
Ποινικές Ρήτρες

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να κάνει έναρξη των εργασιών εντός της προθεσμίας που ορίζεται

με την παρούσα, άλλως επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως ορίζεται στο ν. 4412/2016

Σε  περίπτωση  που  ο  «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  υπερβεί  το  ανωτέρω  χρονικό  περιθώριο  κηρύσσεται

έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» εκτελεί

το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να

τον καταστήσει  έκπτωτο,  αφού πρώτα τον καλέσει  με εξώδικη διαμαρτυρία να υποβάλλει  τις

απόψεις του εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 6°
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Κατά την υπογραφή της παρούσας ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» προσκόμισε την υπ' αριθμό  ………………..

εγγυητική επιστολή ………………….. Ποσού …………. ευρώ για την καλή εκτέλεση των όρων

της σύμβασης ποσού ίσου με το 5 % του προϋπολογισμού της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7°

Σειρά ισχύος τευχών – Δικαιοδοσία

Συμβατικά στοιχεία της παρούσης μίσθωσης  είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

1     Η Σύμβαση 

2     Η Διακήρυξη

3     Η Τεχνική Περιγραφή-Ειδική Συγγραφή της μελέτης

4     Η Γενική Συγγραφή

5     Το Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου

6     Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς του Αναδόχου

7     Το Τιμολόγιο Μελέτης

8     Ο προϋπολογισμός Μελέτης.

Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια με

έδρα την Αθήνα.
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ΑΡΘΡΟ 8°

 Πρόβλεψη δαπάνης

Η συνολική δαπάνη των εργασιών  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Περάματος έτους

2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση με Κ.Α ……………….. ποσού 140.000.00 ευρώ.

Η παρούσα συνετάγη σε έξι (6) όμοια αντίγραφα και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως

ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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