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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχυδροµική διεύθυνση

Λεωφόρος
∆ιάκου 1

Πόλη

Άγιος Στέφανος

Λίµνης

Μαραθώνος

Ταχυδροµικός Κωδικός

14565

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL305 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Τηλέφωνο

2132030600

Φαξ

2132030630

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

dimsxeseis@dionysos.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

1.Για τους όρους της διακήρυξης:

29

&

Αθανασίου

Θεοδοσιάδου Φωτεινή (Τµήµα Προµηθειών )
Τηλ.: 213-2030638
Fax: 213-2030630
e-mail: theodosiadou@dionysos.gr
2. Για τη Μελέτη :
Παπαδόπουλος Απόστολος
(∆/νση Περιβάλλοντος )
Τηλ.: 2108004830
e-mail: papadopoulos@dionysos.gr
Γενική
(URL)

∆ιεύθυνση

στο

διαδίκτυο

www.dionysos.gr

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή
στο διαδίκτυο (URL)

www.dionysos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού αποτελεί “μη
κεντρική αναθέτουμε αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση υποτομέας ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση www.dionysos.gr. και στη διαδρομή,
http://www.dionysos.gr/Ενημέρωση/Διακηρείς/Έργα,Προμήθειες&Εργασίες
β) Περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον κατατείθονται εγγράφως, είναι διαθέσιμες από τους
αρμόδιους επικοινωνίας υπαλλήλους στις προαναφερθείσες διευθύνσεις.
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
1. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Διονύσου. Η ενδεικτική
δαπάνη για την Υπηρεσία , ανέρχεται στο ποσό των 34.720,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% και βαρύνει αναλυτικά τους ακόλουθους Κ.Α του οικείου προϋπολογισμού ανά έτος ως
ακολούθως:
Έτος 2020:
Κ.Α 20.6262.0004 με τίτλο «Επισκευή του Δικτύου Δημοτικιύ Φωτισμού των Δημοτικών
Ενοτήτων Δήμου Διονύσου», για ποσό 25.230,00€ (ΑΑΥ 841 / 9- 11- 2020 ., ΑΔΑ : 6NHTΩ935Β9 )
Έτος 2021:
Κ.Α 20.6262.0004 με τίτλο «Επισκευή του Δικτύου Δημοτικιύ Φωτισμού των Δημοτικών
Ενοτήτων Δήμου Διονύσου», για ποσό 9.490,00€, (ΑΑΥ / - 11- 2021 ., ΑΔΑ : )

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Οι εν λόγω βλάβες, όπως αυτές καταγράφηκαν κατόπιν αυτοψίας των ηλεκτρολόγων του
Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πρασίνου και οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια, δεν μπορούν να
αποκατασταθούν από τους υπαλλήλους του Δήμου διότι ο ακριβής εντοπισμός της θέσης τους
είναι μακροσκοπικά αδύνατος καθότι αυτές είναι αφανείς (υπόγειες)και για την εύρεσή τους
απαιτείται η διενέργεια τομών – εκσκαφών και για την επιδιόρθωσή τους απαιτείται εκτέλεση
οικοδομικών εργασιών (εκσκαφές, αποξηλώσεις μπετόν, πλακοστρώσεων, κ.λπ και κατόπιν
αποκατάστασή των) σε μεγάλο μήκος οδών ή/και χώρους (παιδικές χαρές) - δηλαδή
απαιτούνται εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν υπηρετεί στο Δήμο εργατοτεχνικό
προσωπικό σχετικών ειδικοτήτων (οικοδόμοι, πλακάδες, κ.λπ).

Περαιτέρω, η ενασχόληση των υπηρετούντων ηλεκτρολόγων του Δήμου (σήμερα μόλις 5 από
τους 8 που υπήρχαν κατά την έναρξη λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου το 2011) για την
αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών κρίνεται αδύνατη εφόσον αυτή θα προκαλούσε
κατάργηση κάποιου από τα δύο μόλις συνεργείων ηλεκτρολόγων που καθημερινά μεριμνούν
και στις 7 δημοτικές ενότητες για πλήθος συντηρήσεων και αποκαταστάσεων προβλημάτων
δημοτικού φωτισμού (επί 10.000 περίπου φωτιστικών σημείων επί των οδών του Δήμου ο
οποίος επεκτείνεται σε γεωγραφική έκταση 70 τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου και επί 400
χιλιομέτρων περίπου πάσης φύσεως οδικού δικτύου) και κτιριακών ηλεκτρολογικών
προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένου σχολικών κτιρίων του Δήμου).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50232100-1 με τίτλο «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημόσιου
Φωτισμού».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα :
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΡΙΚΗ

α/α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΝ. ΜΕΤ.

1

Eκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων
χωρίς τη Χρήση Μηχανικών
Μέσων σε Εδάφη ΓαιώδηΗμιβραχώδη

m3

60

20,00

1.200,00

2

Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή
ή άοπολο σκυρόδεμα

2.1

για πλάτος αυλακιού έως 0,10
m με Κωδικό Αναθεώρησης
ΟΙΚ-2269Α

μ.μ.

12

13,50

162,00

2.2

για πλάτος αυλακιού άνω των
0,10 m και έως 0,20 m με
Κωδικό Αναθεώρησης ΟΙΚ2269Β

μ.μ.

12

18,00

216,00

2.3

για
πλάτος
για
πλάτος
αυλακιού άνω των 0,20 m και
έως 0,30 m με Κωδικό
Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Γ

μ.μ.

80

22,50

1.800,00

3

Τομή
οδοστρώματος
ασφαλτοκόπτη

με

μ.μ.

500

0,80

400,00

4

Κατασκευή Ρείθρων, Τάφρων
κ.λπ με Άοπλο Σκυρόδεμα
C12/15

m3

12

70,00

840,00

5

Καθαίρεση
Οπλισμένων
Σκυροδεμάτων με Μεταφορά
σε Οποιαδήποτε Απόσταση

m3

10

25,00

250,00

6

Καθαίρεση
Πλακοστρώσεων
Δαπέδων παντός Τύπου και
Οποιουδήποτε Πάχους χωρίς να
καταβάλλεται Προσοχή για την
Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών

m2

150

6,20

930,00

7

Καθαίρεση
Πλακοστρώσεων
Δαπέδων παντός Τύπου και
Οποιουδήποτε
Πάχους
με
Προσοχή για την Εξαγωγή
Ακεραίων Πλακών σε Ποσοστό
>50%

m2

120

9,00

1.080,00

8

Διαστρώσεις με Έγχρωμους
Κυβόλιθους Εξωτερικών Χώρων

m2

25

29,00

725,00

9

Αποκατάσταση
Ασφαλτικών
Οδοστρωμάτων στις Θέσεις
Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων

m2

80

18,00

1.440,00
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10

Αποκατάσταση
Επίστρωσης
Πεζοδρομίου,
Νησίδας
ή
Πλατείας
στις
Θέσεις
Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων

m2

120

15,50

1.860,00

11

Στρώσεις
Έδρασης
και
Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο
προελεύσεως Λατομείου με τη
Μεταφορά σε Οποιαδήποτε
Απόσταση

m3

30

15,00

450,00

12

Επιστρώσεις
πάχους 3,0 cm

τσιμεντοκονίας

m2

5

16,00

80,00

13

Διάνοιξη Οπής ή Φωλιάς σε
Άοπλο Σκυρόδεμα για Πάχος
Σκυροδέματος έως 0,15m

τεμ.

12

19,00

228,00

14

Φορτοεκφόρτωση Προϊόντων
Εκσκαφής
Γαιωδών
ή
Ημιβραχωδών και Αμμοχαλίκων
με
τη
Μεταφορά
σε
Οποιαδήποτε Απόσταση

m3

10

4,00

40,00

15

Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι

15.1

Ονομ. Διαμέτρου DN50mm
(Σπείρωμα 2’’) και Πάχους
3,6mm

μ.μ.

20

11,50

230,00

15.2

Ονομ. Διαμέτρου DN63mm
(Σπείρωμα 2½’’) και Πάχους
3,6mm

μ.μ.

100

14,00

1.400,00

16

Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο
(HDPE)

μ.μ.

16.1

Διαμέτρος DN63mm

μ.μ.

45

6,00

270,00

16.2

Διαμέτρος DN90mm

μ.μ.

170

7,00

1.190,00

10

2,00

20,00

17

Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R
(NYM), Ονομ. Τάσης 300/500V
με Μόνωση από Μανδύα PVC

17.1

Διατομή 3x1,5mm2

17.2

Διατομής 3x2,5mm2

μ.μ.

10

4,00

40,00

17.3

Διατομή 4x1,5mm2

μ.μ.

50

2,70

135,00

18

Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S
(ΝΥΥ), Ονομ.Τάσης 600/1000V
με Μόνωση από Μανδύα PVC

0,00

18.1

Ως άνω με διατομή 3x1,5mm²

μ.μ.

10

2,80

28,00

18.2

Ως άνω με διατομή 3x2,5mm²

μ.μ.

10

4,50

45,00

18.3

Ως άνω με διατομή 4x1,5mm²

μ.μ.

50

3,40

170,00

18.4

Ως άνω με διατομή 4x10mm²

μ.μ.

150

12,00

1.800,00

19

Αγωγοί
Γυμνοί
Πολυκλωνοι

Χάλκινοι,
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19.1

Ως άνω με διατομή 10mm²

μ.μ.

20

3,25

65,00

19.2

Ως άνω με διατομή 25mm²

μ.μ.

50

5,60

280,00

20

Προμήθεια και Τοποθέτηση
Ηλεκτροδίου Γείωσης από
Χάλκινη Πλάκα

τεμ.

1

95,00

95,00

21

Χαλύβδινος
Οδοφωτισμού

Ιστός

21.1

Ως άνω ύψους 6m

τεμ.

1

800,00

800,00

21.2

Ως άνω ύψους 9m

τεμ.

1

950,00

950,00

21.3

Ως άνω ύψους 12m

τεμ.

1

1.150,00

1.150,00

21.4

Ως άνω ύψους 15m

τεμ.

1

1.350,00

1.350,00

22

Φωτιστικό Σώμα Αλουμινίου
Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι
Βασιλικό"
Μεγάλο,
με
Βραχίονα, με Λαμπτήρα LED
Ισοδύναμης Ισχύος 125W,
Πλήρες

τεμ.

1

350,00

350,00

23

Φωτιστικό
Σώμα
Τύπου
"Παραδοσιακό
Φανάρι"
Μεσαίο
ή
"Μπάλα"
με
Βραχίονα με Λαμπτήρα LED
Ισοδύναμης
Ισχύος
70W,
Πλήρες

τεμ.

1

200,00

200,00

24

Πίλλαρ
Οδοφωτισμού
Τεσσάρων Αναχωρήσεων

τεμ.

1

2.100,00

2.100,00

25

Μεταλλικό
Οδοφωτισμού

Πίλλαρ

τεμ.

1

1.000,00

1.000,00

26

Πίνακας
Αναχωρήσεων

Τεσσάρων

τεμ.

1

1.100,00

1.100,00

27

Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης
Υπόγειων Καλωδίων

27.1

Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης
Υπόγειων Καλωδίων 40x40cm

τεμ.

1

50,00

50,00

27.2

Φρεάτιο 'Ελξης και Σύνδεσης
Υπόγειων Καλωδίων 60x40cm

τεμ.

2

85,00

170,00

27.3

Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης
Υπόγειων Καλωδίων 120x80cm

τεμ.

1

140,00

140,00

28

Αφαίρεση
και
Μεταφορά
Χαλύβδινου Ιστού Ύψους μέχρι
6m

τεμ.

5

65,00

325,00

29

Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού
Ύψους μέχρι 6m

τεμ.

5

65,00

325,00

0,00
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30

Αφαίρεση Φ/Σ από Βραχίονα ή
από
την
Κορυφή
εγκατεστημένου Ιστού

τεμ.

1

24,00

24,00

31

Αφαίρεση
Βραχίονα
από
Τοποθετημένο Ιστό με ή χωρίς
τα Φωτιστικά

τεμ.

1

16,00

16,00

32

Αφαίρεση Βραχίονα από Ιστό
που Βρίσκεται στο Έδαφος με ή
χωρίς τα Φωτιστικά

τεμ.

2

8,00

16,00

33

Αποκατάσταση
Στρέβλωσης
Κοχλία σε Βάση Σιδηροϊστού

τεμ.

1

10,00

10,00

34

Κάλυμμα Κυλινδρικής Μορφής

τεμ.

2

8,00

16,00

35

Κάλυμμα Άλλης Μορφής (εκτός
της Κυλινδρικής)

τεμ.

1

9,00

9,00

36

Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου
Ιστού Φωτισμού για ένα
Φωτιστικό Σώμα

τεμ.

1

22,00

22,00

37

Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου
Ιστού Φωτισμού για Δύο
Φωτιστικά Σώματα

τεμ.

1

26,00

26,00

38

Αντικατάσταση Λαμπτήρα

τεμ.

1

15,00

15,00

39

Αντικατάσταση Οργάνων
πίλλαρ φωτισμού

σε

0,00

39.1

Αντικατάσταση
Φυσιγγίων
Ασφαλειών σε Πίλαρ Φωτισμού

τεμ.

1

3,00

3,00

39.2

Αντικατάσταση
Ασφαλείας
Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού.

τεμ.

2

4,00

8,00

39.3

Αντικατάσταση Ραγοδιακοπτών
Φορτίου σε Πίλλαρ Φωτισμού

τεμ.

1

20,00

20,00

39.4

Αντικατάσταση
Μικροαυτομάτων
Ράγας
(Αυτομάτων Ασφαλειών) σε
Πίλλαρ Φωτισμού

τεμ.

1

16,00

16,00

39.5

Αντικατάσταση
Ενδεικτικής
λυχνίας τύπου ράγας σε Πίλλαρ
Φωτισμού

τεμ.

2

3,50

7,00

39.6

Αντικατάσταση Στυπιοθλίπτη σε
Πίλλαρ Φωτισμού

τεμ.

1

2,00

2,00

39.7

Αντικατάσταση
Ηλεκτρικού Πίνακα

Ράγας

τεμ.

1

8,00

8,00

39.8

Αντικατάσταση Ηλεκτρονόμου
Φορτίου

τεμ.

1

40,00

40,00

39.9

Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου

τεμ.

1

32,00

32,00

40

Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών
κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς)

τεμ.

1

0,00
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41

Επισκευή του κυρίως Σώματος
Πίλλαρ Η/Φ και της Θύρας
ή/και Αντικατάσταση της Θύρας

τεμ.

1

50,00

50,00

42

Αναλάμπων
Επισήμανσης Κινδύνου

Φανός

τεμ.

1

35,00

35,00

43

Πλευρικές
Πληροφοριακές
Πινακίδες Οδικής Σήμανσης,
Πλήρως Αντανακλαστικές, με
Υπόβαθρο Τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ
EN 12899-1

τεμ.

1

38,00

38,00

44

Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων,
Τριγωνικές, Πλευράς 0,90m

τεμ.

1

40,00

40,00

45

Πινακίδες Ρυθμιστικές Μεσαίου
Μεγέθους

τεμ.

1

40,00

40,00

46

Στύλος
Πινακίδων
από
Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα
DN80mm (3’’)

τεμ.

1

28,00

28,00

47

Μέτρηση - Έκδοση Βεβαίωσης
Συμμόρφωσης Διαπιστευμένου
Εργαστηρίου

τεμ.

5

380,00

1.900,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

28.000,00

Φ.Π.Α. 24%

6.720,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34.720,00

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.720,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 28.000,00 ΦΠΑ : 6.720,00).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για τρείς (3) μήνες .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τεχνική έκθεση - Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας διακήρυξης .
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς , βάση τιμής

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α’ 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
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156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών3
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) Απόφασης του Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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•

του ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α ) : Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ,1και
την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του
ν.3536/07

•

του ν.3852/10( ΦΕΚ 87Α ) : Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης .

•

Την αριθ. πρωτ. 2401/21846/11-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΓΕΩ93-Κ42) Απόφαση Δήμαρχου περί
ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

•

Την αριθμ. ΑΑΥ 841 / 9 -11-2020/ (ΑΔΑ: 6ΝΗΤΩ93-5Β9

•

Την υπ’ αριθ. 63/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος που ενσωματώθηκε στο
παράρτημα Ι της παρούσης διακήρυξης.

•

Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20REQ007576730
2020-11-03

•

Την αριθμ.
/
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν, η
σχετική μελέτη και οι επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΟΣ
1.
2.
3.
Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της
προµήθειας.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία ( Δημαρχείο ) του Δήμου Διονύσου, επί της Λεωφ.
Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1 , τκ 145 65 , την
2020 , ώρα 10:30 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, δηλαδή
/
/2020 και ώρα 10:30 -11:00
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
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ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως,
τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς
φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών,
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούμενων εδαφίων.

1.6 ∆ηµοσιότητα
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:
1 .ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΓΟΣ logos_is@otenet.gr
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.dionysos.gr στην διαδρομή: http://www.dionysos.gr/Ενημέρωση
/Προκυρήξεις/Έργα,
Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο κι τυχόν επαναληπτική δημοσίευση ,
βαρύνουν τον ανάδοχο.

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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







η Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα «
»,
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
η οικονομική προσφορά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1.6.
Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης :
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα
ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους
τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της
σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο 5 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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).
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα συνοδευόμενα από μετάφραση
στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή τη παρ. 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης, θ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή διαγωνισμό
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
•
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
•
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
•
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
•
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
•
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄
166),
•
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
•
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
•
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
•
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
•

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

•
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
•
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
•
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
•
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
•
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
•
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
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ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
•
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
•
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
•
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
•
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
•
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
•
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
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•
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της
παρούσας,
•
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
•
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του
•
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία
του σχετικού γεγονότος.
•
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας
παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς
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παροχή υπηρεσιών, ήτοι βεβαίωση επιμελητηρίου από την οποία προκύπτει ότι ασκεί
επάγγελμα σχετικό με την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου
όπου ια φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο έαν
δεν συνάδει με το είδος της υπό ανάθεσης προμήθειας , θα οδηγεί σε αποκλεισμό του
συμμετέχοντα ( να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών .

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης , οι οικονομικοί φορείς ( απαιτείται να προσκομίσουν :
1. Βεβαίωση επιμελητηρίου από την οποία προκύπτει ότι ασκεί επάγγελμα σχετικό με την
παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών,
2. Κατάσταση από την επιθεώρηση εργασίας ή σε ισχύ σύμβαση έργου από την οποία θα
προκύπτει ότι διαθέτει στο προσωπικό του Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ ή
ΤΕ, ο οποίος θα οριστεί υπεύθυνος των εργασιών και θα συνεννοείται με την Υπηρεσία,
3. Πιστοποιητικό απασχόλησης π.χ. κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας, κ.λπ., από το
οποίο θα προκύπτει ότι διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) αδειούχο ηλεκτρολόγο
εγκαταστάσεων συνοδευόμενο από σχετικές Βεβαιώσεις Αναγγελίας (Επαγγέλματος),
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας
και ότι έλαβε υπόψη του τις συνθήκες και τις όποιες τυχόν ιδιαιτερότητες υπάρχουν
στα σημείων στα οποία ζητείται αποκατάσταση βλαβών δημοτικού ηλεκτροφωτισμού,
5. Ένα (1) τουλάχιστον πιστοποιητικό – βεβαίωση καλής εκτέλεσης παρόμοιας σύμβασης
(αποκατάστασης αφανών βλαβών δικτύου οδοφωτισμού) κατά τα πέντε (5) τελευταία
έτη,
6. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι στην περίπτωση που θα ανακηρυχθεί
ανάδοχος θα συνεργαστεί με Διαπιστευμένο Οργανισμό, στο συγκεκριμένο
αντικείμενο, για τη διενέργεια μέτρησης αντίστασης μόνωσης της καλωδίωσης και θα
υποβληθεί σχετική Βεβαίωση Συμμόρφωσης,
7. Υπεύθυνη δήλωση του υποδεικνυόμενου (στο ανωτέρω εδάφιο) Διαπιστευμένου
Οργανισμού στο συγκεκριμένο αντικείμενο, συνοδευόμενη από την ισχύουσα
Διαπίστευσή του, ότι μετά τις εκτελεσθείσες αποκαταστάσεις από τον συμμετέχοντα,
στην περίπτωση που αυτός αναδειχθεί Ανάδοχος, θα υλοποιήσει μετρήσεις αντίστασης
μόνωσης της καλωδίωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα,
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8. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι η ανωτέρω σχετική Βεβαίωση Συμμόρφωσης
που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία δεν θα περιέχει «Μη Συμμορφώσεις»,
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μαζί με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής /τεχνική προσφορά, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.

2.2.7 Πρότυπα
διαχείρισης

διασφάλισης

ποιότητας

και

πρότυπα

περιβαλλοντικής

Όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης , οι οικονομικοί φορείς ( απαιτείται να προσκομίσουν :
−

Εν ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 (ή
ισοδύναμο), περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 (ή
ισοδύναμο) και ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS
18001 ή ισοδύναμο) με πεδίο εφαρμογής την εκτέλεση Η/Μ εγκαταστάσεων εφαρμογών ως της παρούσας Μελέτης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μαζί με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής /τεχνική προσφορά, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο,
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ , το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.4
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου
και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8).
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
1. οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα !ιακήρυξη, εφόσον
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,
2. οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα,
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το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από
το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την
έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή
όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (eCertis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται

Σελίδα 24 από 125

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
οικείο επαγγελματικό μητρώο.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο
χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του . Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί
η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να
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προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους)
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5
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είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού
/ 11 / 2020
είτε (β) με
συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της
διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι - 11-2020
ημέρα ..... και ώρα 3:00 μμ είτε (γ) με
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ( Λ.Λ.Μαραθώνος 29 Άγιος
Στέφανος ΤΚ 145 65 ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα,
ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …..
για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ »
με αναθέτουσα αρχή ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..i
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του
προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
fax, e-mail ).
•

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

•
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3
•
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με τις ίδιες ενδείξεις και
•
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
•
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου του άρθρου 2.4.2.2..
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της
παρούσας.
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2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την
αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις
απορρίπτει ως μη κανονικές..
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/20165, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα. ΙΙ),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5
και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. [ Δεν ζητείται]
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές”
του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις
και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης που είναι πλέον η συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει
τιμής
Α. Τιμές
[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ]
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Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει
τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα
αρχή στο κεφάλαιο 5 του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους
πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
(180) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση
της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά
τους είτε όχι.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
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(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών
συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6.
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,6
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (
περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύμβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής,
μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή
μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων
οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο
2.4.2 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται
η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του
Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του
διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,
οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά
το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα
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ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία
καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται
απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω
στάδια α’ και β’ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών των ως άνω σταδίων.78. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με
το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή9 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης

κατακύρωσης

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
2.2.4 - 2.2.8 αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
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έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’
του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του10.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα

Σελίδα 33 από 125

που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά11, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση
άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση
της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της
ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της
αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από
γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄
8).

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

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν
απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του
αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό της . Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και
Πρασίνου του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες και προφορικές εντολές
της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης
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παροχής υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στα
πλαίσια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες
αυτοπροσώπως είτε με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, που θα διαθέτει την
αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο ανάδοχος θα έχει ορίσει δ/ντή της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης.
Ο δ/ντής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή
εκπρόσωπος του αναδόχου. Σχετικά θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την
τοποθέτησή του.
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, τη
νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.
Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την
ακριβή διεύθυνσή του.
Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται
υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία, διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που
γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα
αποτελέσματά της.
Επίσης ο ανάδοχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή του εγγράφου
σύμβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της Υπηρεσίας.
Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.
Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζομένου ως αντικλήτου ότι
αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του.
Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο.
Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας.
Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από την Υπηρεσία.
Η Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός
αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί
ακατάλληλος.
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο
αντίκλητο.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
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4.4.3.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης,
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας
της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και
6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών - εργασιών
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016,
ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β’).)
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .....της παρούσας

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά,
οι παρακάτω κυρώσεις:
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον
ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται
από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση
αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων.
5.2.2.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου,
μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού,
με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
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οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις
δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται
οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.

6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης
6.1.1.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα
διενεργηθεί από την Δ/νση Περιβάλλοντος η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2.
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της
να ορίζει για την
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της
υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της
αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα
με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και
άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται
από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την
τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν
αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο
ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 ∆ιάρκεια Σύµβασης
6.2.1.
Η διάρκεια της Σύμβασης από την υπογραφή της και για τρεις (3) μήνεςαπο την
υπογραφή της σύμβασης .
6.2.2.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

6.3.1
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221,
κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I της παρούσας.
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Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει τη διόρθωση ή την
επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς
καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δήμου.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός
της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον
προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.
Η πληρωμή της αξίας των εργασιών θα γίνει με χρηματική εντολή του εργοδότη που θα
εκδοθεί μετά την παραλαβή αυτών και βάσει σχετικής επιμετρήσεως και πιστοποιήσεως.
Εργασία που τυχόν εκτελεσθεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει χωρίς την
παρουσία εκπροσώπου της, θα θεωρηθεί ως μη γενομένη και δεν θα πιστοποιείται.
Το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που αφορούν την παρούσα σύμβαση θα
ελεγχθούν από την Επιτροπή Παραλαβής – Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών του
Δήμου.
6.3.2
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε
παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις
της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται
για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε
τμηματικές παραλαβές.
6.3.3
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί
πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της
παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την
πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι
από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,
στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της
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παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του
άρθρου 221του ν. 4412/2016.

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

6.5 Αναπροσαρµογή τιµής
Οι τιμές θα παραμένουν σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν επιτρέπεται
αναπροσαρμογή αυτών.

6.6

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.6.1
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος
καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1
της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και
να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ,
περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.6.2
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή
δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.6.3
Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά,
μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους
προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους
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ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος
(ρητή ρήτρα υποκατάστασης)

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Τσουδερός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Η υπ΄αριθ 63/2020 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 63/2020

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος Διονύσου να αποκαταστήσει αφανείς
(υπόγειες), κυρίως, βλάβες του δικτύου δημοτικού φωτισμού σε διάφορες τοποθεσίες των
οδών, πλατειών και παιδικών χαρών των δημοτικών του ενοτήτων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών αφορούν στις
αναγκαίες εργασίες που πρέπει να γίνουν, συμπεριλαμβανομένου και εκτίμησης όσων
σχετικών ακόμη πιθανώς προκύψουν κατά την εξέλιξη των εργασιών, προκειμένου να γίνει
πλήρης αποκατάσταση των βλαβών που έχουν διαπιστωθεί ή εκτιμηθεί ότι υπάρχουν και οι
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να μην λειτουργούν συγκεκριμένα τμήματα του υπάρχοντος
δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Οι εν λόγω βλάβες, όπως αυτές καταγράφηκαν κατόπιν αυτοψίας των ηλεκτρολόγων του
Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
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Πρασίνου και οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια, δεν μπορούν να
αποκατασταθούν από τους υπαλλήλους του Δήμου διότι ο ακριβής εντοπισμός της θέσης τους
είναι μακροσκοπικά αδύνατος καθότι αυτές είναι αφανείς (υπόγειες)και για την εύρεσή τους
απαιτείται η διενέργεια τομών – εκσκαφών και για την επιδιόρθωσή τους απαιτείται εκτέλεση
οικοδομικών εργασιών (εκσκαφές, αποξηλώσεις μπετόν, πλακοστρώσεων, κ.λπ και κατόπιν
αποκατάστασή των) σε μεγάλο μήκος οδών ή/και χώρους (παιδικές χαρές) - δηλαδή
απαιτούνται εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν υπηρετεί στο Δήμο εργατοτεχνικό
προσωπικό σχετικών ειδικοτήτων (οικοδόμοι, πλακάδες, κ.λπ).

Περαιτέρω, η ενασχόληση των υπηρετούντων ηλεκτρολόγων του Δήμου (σήμερα μόλις 5 από
τους 8 που υπήρχαν κατά την έναρξη λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου το 2011) για την
αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών κρίνεται αδύνατη εφόσον αυτή θα προκαλούσε
κατάργηση κάποιου από τα δύο μόλις συνεργείων ηλεκτρολόγων που καθημερινά μεριμνούν
και στις 7 δημοτικές ενότητες για πλήθος συντηρήσεων και αποκαταστάσεων προβλημάτων
δημοτικού φωτισμού (επί 10.000 περίπου φωτιστικών σημείων επί των οδών του Δήμου ο
οποίος επεκτείνεται σε γεωγραφική έκταση 70 τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου και επί 400
χιλιομέτρων περίπου πάσης φύσεως οδικού δικτύου) και κτιριακών ηλεκτρολογικών
προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένου σχολικών κτιρίων του Δήμου).

Οι ηλεκτρολογικές βλάβες επί των υπόγειων δικτύων έχουν ως εξής.

1. Λεωφόρος Κρυονερίου στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου
Δεν λειτουργεί το δίκτυο δημοτικού φωτισμού σε μήκος 40 μέτρα περίπου, σε θέση από το
ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως έως και την οδό Ερατούς, βλέπε Παράρτημα 1.
Το ακριβές σημείο ή σημεία της υπόγειας βλάβης δεν δύναται να εξακριβωθεί μακροσκοπικά
και παρά τις προσπάθειες που έγιναν κατά το παρελθόν με σημειακές επεμβάσεις
αποκατάστασης, το πρόβλημα εξακολουθεί και παραμένει.
Θα απαιτηθεί (σε όλο το προαναφερθέν μήκος) κατ’ ελάχιστον αποξήλωση μπετόν - πλακών
πεζοδρομίου – κυβόλιθων - ασφάλτου, εκσκαφή εδάφους, αντικατάσταση καλωδίου
ρευματοδότησης εντός σιδηροσωλήνα ή/και πλαστικού σωλήνα ως απαιτείται – έλεγχος και
κατόπιν επανεπίχωση και επανατοποθέτηση μπετόν - πλακών – κυβόλιθων - ασφάλτου
αντίστοιχα.
Με το πέρας των εργασιών αποκατάστασης θα διενεργηθεί μέτρηση αντίστασης μόνωσης της
καλωδίωσης (σύμφωνα με το Πρότυπο HD 60364-6:2007) και θα υποβληθεί σχετική Βεβαίωση
Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο (κατά ΕΝ ISO/IEC 17025) Εργαστήριο.

2. Οδός Ναυαρίνου στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης
Απαιτείται εκσκαφή εδάφους ή/και αποξήλωση πλακών, διέλευση καλωδίου για την ασφαλή
ρευματοδότηση του τελευταίου ιστού, επανεπίχωση και επανατοποθέτηση πλακών για 40
μέτρα περίπου στην οδό Ναυαρίνου από το ύψος των οδών Δημητσάνας έως την οδό Λάδωνος,
βλέπε Παράρτημα 2.
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Με το πέρας των εργασιών αποκατάστασης θα διενεργηθεί μέτρηση αντίστασης μόνωσης της
καλωδίωσης (σύμφωνα με το Πρότυπο HD 60364-6:2007) και θα υποβληθεί σχετική Βεβαίωση
Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο (κατά ΕΝ ISO/IEC 17025) Εργαστήριο.

3. Πλατεία Αρχιλόχου στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης
Δεν λειτουργεί ο 1ος ιστός φωτισμού από το πίλλαρ ηλεκτροδότησης της παιδικής χαράς λόγω
υπόγειας βλάβης.
Θα απαιτηθεί κατ’ ελάχιστον εκσκαφή εδάφους, αποξήλωση πλακών - κυβόλιθων, αποκάλυψη
- έλεγχος - επισκευή υπόγειου καλωδίου και κατόπιν επανεπίχωση, επανατοποθέτηση πλακών
– κυβόλιθων, βλέπε Παράρτημα 3.

Με το πέρας των εργασιών αποκατάστασης θα διενεργηθεί μέτρηση αντίστασης μόνωσης της
καλωδίωσης (σύμφωνα με το Πρότυπο HD 60364-6:2007) και θα υποβληθεί σχετική Βεβαίωση
Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο (κατά ΕΝ ISO/IEC 17025) Εργαστήριο.

4. Λεωφόρος Ροδοπόλεως στη Δημοτική Ενότητα Ροδόπολης
Δεν λειτουργεί το δίκτυο δημοτικού φωτισμού σε μήκος 100 μέτρα περίπου από το ύψος του
Κρεωπολείου Μαγγίνα έως και τον αριθμό 18 της Λεωφ. Ροδοπόλεως λόγω υπόγειας βλάβης.
Το ακριβές σημείο ή σημεία της υπόγειας βλάβης δεν δύναται να εξακριβωθεί μακροσκοπικά,
παρά μόνο κατόπιν σταδιακής εκσκαφής αρχίζοντας από τον τελευταίο ιστό που λειτουργεί
προς τον 1ο ιστό που δεν λειτουργεί κοκ, βλέπε Παράρτημα 4.
Θα απαιτηθεί κατ’ ελάχιστον αποξήλωση πλακών πεζοδρομίου ή/και ασφάλτου, εκσκαφή
εδάφους, αποκάλυψη - έλεγχος - επισκευή υπόγειου καλωδίου και κατόπιν επανεπίχωση και
επανατοποθέτηση μπετόν - πλακών - ασφάλτου αντίστοιχα.
Με το πέρας των εργασιών αποκατάστασης θα διενεργηθεί μέτρηση αντίστασης μόνωσης της
καλωδίωσης (σύμφωνα με το Πρότυπο HD 60364-6:2007) και θα υποβληθεί σχετική Βεβαίωση
Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο (κατά ΕΝ ISO/IEC 17025) Εργαστήριο.

5. Λεωφόρος Πιπεροπούλου στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας
Δεν λειτουργεί το δίκτυο δημοτικού φωτισμού σε μήκος 80 μέτρα περίπου, σε θέση από το
ύψος της οδού 25ης Μαρτίου έως και την οδό Κανάρη, βλέπε Παράρτημα 5.

Το ακριβές σημείο ή σημεία της υπόγειας βλάβης δεν δύναται να εξακριβωθεί μακροσκοπικά
και παρά τις προσπάθειες που έγιναν κατά το παρελθόν με σημειακές επεμβάσεις
αποκατάστασης, το πρόβλημα εξακολουθεί και παραμένει.
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Θα απαιτηθεί (σε όλο το προαναφερθέν μήκος) κατ’ ελάχιστον αποξήλωση μπετόν - πλακών
πεζοδρομίου – κυβόλιθων - ασφάλτου, εκσκαφή εδάφους, αντικατάσταση καλωδίου
ρευματοδότησης εντός σιδηροσωλήνα ή/και πλαστικού σωλήνα ως απαιτείται – έλεγχος και
κατόπιν επανεπίχωση και επανατοποθέτηση μπετόν - πλακών – κυβόλιθων - ασφάλτου
αντίστοιχα.

Με το πέρας των εργασιών αποκατάστασης θα διενεργηθεί μέτρηση αντίστασης μόνωσης της
καλωδίωσης (σύμφωνα με το Πρότυπο HD 60364-6:2007) και θα υποβληθεί σχετική Βεβαίωση
Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο (κατά ΕΝ ISO/IEC 17025) Εργαστήριο.

6. Λοιπά Σημεία Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού Οδών, Πλατειών, Παιδικών Χαρών κ.λπ του Δήμου
Λοιπά σημεία δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στα οποία παρουσιάζονται βλάβες και χρειάζεται
επείγουσα αποκατάσταση, π.χ. καταστροφή – πτώση ιστών, καταστροφή πίλλαρ – ηλεκτρικών
πινάκων, βραχυκυκλώματα, κ.λπ.
Με το πέρας των εργασιών αποκατάστασης θα διενεργηθεί μέτρηση αντίστασης μόνωσης της
καλωδίωσης (σύμφωνα με το Πρότυπο HD 60364-6:2007) και θα υποβληθεί σχετική Βεβαίωση
Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο (κατά ΕΝ ISO/IEC 17025) Εργαστήριο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 34.720€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και στον π/υ του Δήμου ο.ε. 2020 υπάρχει
εγγεγραμμένος ο σχετικός Κ.Α. 20.6262.0004 με τίτλο "Επισκευή του Δικτύου Δημοτικού
Φωτισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Διονύσου» στον οποίο θα χρεωθεί η σχετική
δαπάνη προμήθειας της υπηρεσίας αποκατάστασης των εν λόγω βλαβών.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είναι εκ των
προτέρων γνωστό το μέγεθος των εκάστοτε αναγκαίων αποκαταστάσεων που θα απαιτηθούν
(είδος και ποσότητες εργασιών) για κάθε μία από τις προαναφερθείσες βλάβες, είναι πιθανό
να μην καταστεί δυνατή η αποκατάσταση όλων τους εντός του προαναφερθέντος
προϋπολογισμού αλλά μόνο κάποιων από αυτές.

Η εν λόγω προμήθεια υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006),
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010),
Ν. 4555/18 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης – Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι] - …» (ΦΕΚ 133/Α’/19.7.2018),και
Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Το CPV της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι 50232100-1 «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοσίου
Φωτισμού».
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Ο Συντάξας

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πρασίνου

Εγκρίθηκε

Θεωρήθηκε

Κουρουπάκη Αγγελική

Αγγελίνα Άννα

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6

Πολιτικός Μηχανικός

Προϊστάμενη Έργων και Μελετών

Προϊσταμένη Τεχνικής

Τεχνικής Υπηρεσίας

Υπηρεσίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής αποτελεί ο καθορισμός των
απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών που προαναφέρθηκαν.

1. Εκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων χωρίς Χρήση Μηχανικών Μέσων σε Εδάφη Γαιώδη –
Ημιβραχώδη

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε εδάφη γαιώδη και ημιβραχώδη χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων και εκρηκτικών (εκτός από αερόσφυρες), πλάτους βάσεως έως 3m ή μεγαλύτερο των
3m αλλά με επιφανείας βάσεως έως 12m2, σε βάθος μέχρι 2m (από το χαμηλότερο χείλος της
διατομής εκσκαφής), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30mτου οποίου η στάθμη είτε
ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία αποζημιώνεται ξεχωριστά),
με την αναπέταση των προϊόντων, τη μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση.

2. Διάνοιξη Αυλακίου σε Λιθοδομή ή Άοπολο Σκυρόδεμα
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Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα,
σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων
αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

2.1

Ως άνω για Πλάτος Αυλακιού έως 0,10 m

2.2 Ως άνω για Πλάτος Αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
2.3 Ως άνω για Πλάτος για Πλάτος Αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m

3. Τομή Οδοστρώματος με Ασφαλτοκόπτη
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα, οποιουδήποτε πάχους, με
χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της
κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των
εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως «Εκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων χωρίς Χρήση Μηχανικών Μέσων σε Εδάφη
Γαιώδη – Ημιβραχώδη».’
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

4. Κατασκευή Ρείθρων, Τάφρων κ.λπ με Άοπλο Σκυρόδεμα C12/15

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κ.λπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων
πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας κ.λπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

5. Καθαίρεση Οπλισμένων Σκυροδεμάτων με Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση
Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων τεχνικών έργων και τοίχων από
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με μεταφορά των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση,
αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις
και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να
είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη
νέα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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•
η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,
•
η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού,
•
ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες
σε σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να
αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των
εργασιών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν
από την καθαίρεση.

6. Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιουδήποτε Πάχους
χωρίς να καταβάλλεται Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου,
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κ.λπ), χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς
φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

7. Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιουδήποτε Πάχους με Προσοχή
για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών σε Ποσοστό > 50%
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου,
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κ.λπ ή άλλων π.χ.
συνθετικής – ελαστικής προέλευσης, κ.λπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το έδαφος, με συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρήσιμων πλακών από το κονίαμα, η
μεταφορά τους σε απόσταση έως 40m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

8. Διαστρώσεις με Έγχρωμους Κυβόλιθους Εξωτερικών Χώρων

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με έγχρωμους κυβόλιθους
οποιουδήποτε σχήματος (ενδεικτικά 20x10x6) σε χρώμα, σχέδιο και διάταξη σύμφωνα με τις
οδηγίες της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε υποδομή.
Οι κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων
θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.
Οι κυβόλιθοι θα είναι βαμμένοι στο σύνολο της μάζας τους με χρώμα pigments (οξείδια του
σιδήρου) αναγνωρισμένου οίκου παραγωγής ισοδύναμου της BAYER και η άνω τελική τους
επιφάνεια θα έχει επίστρωση min πάχους 10mm, από μίγμα σκληρυντικού υλικού με
χαλαζιακή άμμο σε κοκκομετρία 1-2mm και τσιμέντου, για τη μεγαλύτερη αντοχή του δαπέδου
και την καλύτερη δυνατή πρόσφυση.
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Οι κυβόλιθοι θα τοποθετούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε υπόβαση από άμμο
λατομείου 3-5cm, καλά πατημένη (με δονητική πλάκα ή κύλινδρο) με επαναληπτική διαβροχή
και αρμολόγημα με άμμο θαλάσσης ή εναλλακτικά σε υπόστρωμα από τσιμεντοκονίαμα των
450kg τσιμέντου και αρμούς πλάτους 1cm, με λεπτόρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600kg
τσιμέντου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής,
αρμολογήματος και καθαρισμού των επιφανειών της επίστρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες της
Υπηρεσίας, ενώ η πλάκα σκυροδέματος αποζημιώνεται χωριστά.
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη,
με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

9. Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου (m2) αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου
πάχους 0,10m,
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου
πάχους 0,10m,
3. Ασφαλτική προεπάλειψη,
4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50mm,
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50mm με την αντίστοιχη ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η
λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού,
εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση
τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού
σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το παρόν έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.

10. Αποκατάσταση Επίστρωσης Πεζοδρομίου Νησίδας ή Πλατείας στις Θέσεις Ορυγμάτων
Υπογείων Δικτύων
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την
επισκευή - κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των
τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κ.λπ ή άλλων συνθετικής – ελαστικής
προέλευσης, κ.λπ, που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους
με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της
συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
1.
Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων πρόσθετων υλικών
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα,
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2.

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή
χωρίς πλέγμα οπλισμού),
3.
Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών,
κυβόλιθων, λιθοσωμάτων κ.λπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές
διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κ.λπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς
την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι
πλάκες θα είναι πλήρεις (εάν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για τη χάραξη της ζώνης του
ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα
αντικαθίστανται με πλήρεις).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης
πεζοδρομίου.
11. Στρώσεις Έδρασης και Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο προελεύσεως Λατομείου με
τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
λατομείου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου των εργασιών,
Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα,
Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω.

•
•
•

12. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

13. Διάνοιξη Οπής ή Φωλιάς σε Άοπλο Σκυρόδεμα για Πάχος Σκυροδέματος έως 0,15m

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των
παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.
Το παρόν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50m2 σε στοιχεία
σκυροδέματος πάχους έως 0,15m.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
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14. Φορτοεκφόρτωση Προϊόντων Εκσκαφής Γαιωδών ή Ημιβραχωδών και Αμμοχάλικων με
Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχάλικων,
με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Το παρόν έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα
από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχάλικων στο πλαίσιο των εργασιών και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την τεχνική περιγραφή των εργασιών.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

15. Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών
εργασιών με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255,
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομαστικής διαμέτρου (DN) και πάχους
τοιχώματος όπως αναφέρεται παρακάτω.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του
γαλβανισμένου σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η
τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η
επισήμανση των σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα
τιμολογούνται ξεχωριστά.
Τιμή ανά μέτρο (m) αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

15.1 Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι Ονομαστικής Διαμέτρου DN50mm (Σπείρωμα 2’’) και
Πάχους 3,2mm

Ως άνω για Διάμετρο DN50mm (Σπείρωμα 2’’) και Πάχους 3,2mm.

15.2 Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι Ονομαστικής Διαμέτρου DN63mm (Σπείρωμα 2 ½’’) και
Πάχους 3,6mm

Ως άνω για Διάμετρο DN63mm (Σπείρωμα 2½’’) και Πάχους 3,6mm.

16. Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων
καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής
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πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και
ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης
5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα
τμήματα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των σωλήνων επί τόπου των εργασιών, η
εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που
απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας
επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται)
και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που
παρεμβάλλονται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται
ξεχωριστά.
Τιμή ανά μέτρο (m) αξονικού μήκους σωληνογραμμής.
16.1 Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN63mm
Ως άνω περιγραφή με διάμετρο DN63mm.
16.2 Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN90mm
Ως άνω περιγραφή με διάμετρο DN90mm.

17. Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομαστικής Τάσης 300/500V με Μόνωση
από Μανδύα PVC

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κ.λπ)
καλωδίων διατομής 3x2,5mm2 ονομαστικής τάσης 300/500V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος
αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από
PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,
ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες, κ.λπ.) καθώς και των
μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου.

17.1 Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομαστικής Τάσης 300/500V με Μόνωση
από Μανδύα PVC διατομής 3x1,5mm2

Ως άνω περιγραφή με διατομή 3x1,5mm2.

17.2 Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομαστικής Τάσης 300/500V με Μόνωση
από Μανδύα PVC διατομής 3x2,5mm2
Ως άνω περιγραφή με διατομή 3x2,5mm2.
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17.3 Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομαστικής Τάσης 300/500V με Μόνωση
από Μανδύα PVC διατομής 4x1,5mm2
Ως άνω περιγραφή με διατομή 4x1,5mm2.

18. Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση
από
Μανδύα PVC
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε σχάρα, σε
οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κ.λπ) καλωδίου διατομής 4x10mm2 με
χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600/1000V
τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος
αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης
(ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες,
κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου.

18.1 Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση
από
Μανδύα PVC Διατομής 3x1,5mm2
Ως άνω περιγραφή με διατομή 3x1,5mm2.

18.2 Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με
Μόνωση από
Μανδύα PVC Διατομής 3x2.5mm2
Ως άνω περιγραφή με διατομή 3x2,5mm2.

18.3 Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση
από
Μανδύα PVC Διατομής 4x1,5mm2
Ως άνω περιγραφή με διατομή 4x1,5mm2.

18.4 Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με
Μόνωση από
Μανδύα PVC Διατομής 4x10mm2
Ως άνω περιγραφή με διατομή 4x10mm2.
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19. Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι Πολύκλωνοι
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,
ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κ.λπ) καθώς
και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού.

19.1 Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι Πολύκλωνοι Διατομής 10mm²
Ως άνω περιγραφή με διατομή 10mm2.

19.2 Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι Πολύκλωνοι Διατομής 25mm²
Ως άνω περιγραφή με διατομή 25mm2.

20. Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηλεκτροδίου Γείωσης από Χάλκινη Πλάκα
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των εργασιών και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από
ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500mm και πάχους ελάσματος 3mm.
Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού
των 35mm2, μήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35mm2, συγκολλημένο.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για την τοποθέτηση
του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος για
την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) τοποθετημένης πλάκας γείωσης.

21. Χαλύβδινος Ιστός Οδοφωτισμού
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις
για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή
Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωσή τους.
• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN
61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).
• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο
λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.
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• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124
πλήρως τοποθετημένα.
• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
• Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.
• H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της
προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό
αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με
χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).
• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με τη θυρίδα και τη διάταξη μανδάλωσής
της.
• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω
και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια
κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).
• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία,
μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.
• Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) εγκατεστημένου χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού.

21.1 Χαλύβδινος Ιστός Οδοφωτισμού Ύψους 6m
Ως άνω, αλλά ύψους 6m.

21.2 Χαλύβδινος Ιστός Οδοφωτισμού Ύψους 9m
Ως άνω, αλλά ύψους 9m.

21.3 Χαλύβδινος Ιστός Οδοφωτισμού Ύψους 12m
Ως άνω, αλλά ύψους 12m.

21.4 Χαλύβδινος Ιστός Οδοφωτισμού Ύψους 15m
Ως άνω, αλλά ύψους 15m.

22. Φωτιστικό Σώμα Αλουμινίου Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι Βασιλικό», Μεγάλο,
με
Βραχίονα, με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 125W, Πλήρες.
Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι Βασιλικό», μεγάλο,
με βραχίονα, κατάλληλο για λαμπτήρεςLED, στεγανό με βαθμό προστασίας
τουλάχιστον ΙΡ65
για το χώρο του λαμπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, όμοιο με τα
υπάρχοντα επί
του δικτύου δημοτικού φωτισμού της Λ. Κρυονερίου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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• η προμήθεια μονού ή διπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), καθώς
και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,
• η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους),
• η προμήθεια του λαμπτήρα LEDισοδύναμης ισχύος 125W,
• η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού,
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)
διατομής 3x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους.
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα (τεμ.) με τον βραχίονά του.

23. Φωτιστικό Σώμα Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι" Μεσαίο ή "Μπάλα" με Βραχίονα
με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 70W, Πλήρες
Προμήθεια κεφαλής οδοφωτισμού με βάση με βραχίονα, τύπου «παραδοσιακό φανάρι» ή με
πλαστική μπάλα Φ300 mm, με λαμπτήρα LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 70W.

Το φωτιστικό θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοιο με τα όποια υπάρχοντα ίδια επί τόπου
φωτιστικά του δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
η προμήθεια της κεφαλής με βάση προσαρμογής επί του ιστού, με μπάλα Φ300mm,
η προμήθεια λαμπτήρα LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 75W,
αποσυναρμολόγηση της υπάρχουσας (επί των ιστών) κεφαλής και η προσαρμογή της
καινούργιας στην κορυφή του ιστού και η ηλεκτρολογική της σύνδεση ως απαιτείται
συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα (τεμ.) με τον βραχίονά του.

•
•
•

24. Πίλλαρ Οδοφωτισμού Τεσσάρων Αναχωρήσεων
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας
ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με
δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά
την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400g/m2 (50μm), βαμένου με
διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125μm, με ελαστικά
παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία
για όλα τα πίλλαρτης ανάθεσης και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου,
• η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ,
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• η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη,
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων,
• οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης,
• οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης,
• η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των
κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ44
κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών
διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους
κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου
τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο,
• τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες,
αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά
κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται),
χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται),
πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και
κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου),
• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και
τον έλεγχο λειτουργίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού.

25. Μεταλλικό Πίλλαρ Οδοφωτισμού
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας
ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με
δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά
την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400g/m2 (50μm), βαμένου με
διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125μm, με ελαστικά
παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία
για όλα τα πίλλαρτης ανάθεσης και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου,
• η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ,
• η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη,
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων,
• οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης,
• οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης,
• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού.

26. Πίνακας Τεσσάρων Αναχωρήσεων

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένου αποξηλώσεων παλαιού πίνακα)
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• στεγανής διανομής εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των
κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ44
κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών
διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους
κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου
τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο,
• τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες,
αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά
κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται),
χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται),
πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και
κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου),
• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και
τον έλεγχο λειτουργίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) ηλεκτρικού πίνακα οδοφωτισμού.

27. Φρεάτιο ‘Ελξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15,
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10cm για τα φρεάτια
έλξης και 15cm για τα φρεάτια σύνδεσης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος,
η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου
φρεατίου,
• η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των
καλωδίων,
• στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση
εποξειδικής βαφής,)
• η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων (τεμ.) εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm.
•
•

27.1 Φρεάτιο ‘Ελξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 40x40cm

Ως άνω, για εσωτερικές διαστάσεις 40x40cm.
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων (τεμ.) εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm.

27.2 Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 60x40cm
Σελίδα 64 από 125

Ως άνω, αλλά για εσωτερικές διαστάσεις 60x40cm.
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων (τεμ.) εσωτερικών διαστάσεων 60x40cm.

27.3 Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 120x80cm
Ως άνω, αλλά για εσωτερικές διαστάσεις 120x80cm.
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων (τεμ.) εσωτερικών διαστάσεων 120x80cm.

28. Αφαίρεση και Μεταφορά Χαλύβδινου Ιστού Ύψους μέχρι 6m
Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και
φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
• η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών,
• η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού
(πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κ.λπ),
• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο,
• η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση
των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως,
• η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του
ιστού και η επιμελής μόνωσή τους,
• η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο
χώρο,
• η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή,
• η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της
Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

29. ΤοποθέτησηΧαλύβδινου Ιστού Ύψους μέχρι 6m
Εργασία τοποθέτησης χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην
οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
• η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών,
• η στερέωση του ιστού επί υπάρχουσας βάσης,
• η σύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
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30. Αφαίρεση Φ/Σ από Βραχίονα ή από την Κορυφή εγκατεστημένου Ιστού
Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η οποία
περιλαμβάνει:
• Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιμελή μόνωσή τους ή την
επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων
Φ/Σ.
• Την αφαίρεση του Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό του (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο
κ.λπ),
• Τη μεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση
επανατοποθέτησης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισμού και των μέσων
που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

31. Αφαίρεση Βραχίονα από Τοποθετημένο Ιστό με ή χωρίς τα Φωτιστικά
Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων οποιουδήποτε τύπου
και διαστάσεων από ιστό φωτισμού, οποία περιλαμβάνει:
• Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώματα (Φ/Σ) και την επιμελή μόνωσή
τους ή την επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και
επόμενων Φ/Σ.
• Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρμολόγηση των
Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό τους (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.)
• Την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην
προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

32. Αφαίρεση Βραχίονα από Ιστό που βρίσκεται στο Έδαφος με ή χωρίς τα Φωτιστικά
Ως άνω, αλλά με ιστό που βρίσκεται στο έδαφος.

33. Αποκατάσταση Στρέβλωσης Κοχλία σε Βάση Σιδηροϊστού
Αποκατάσταση κοχλία της βάσης έδρασης χαλύβδινου ιστού φωτισμού που έχει υποστεί στρέβλωση από πρόσκρουση ή άλλη αιτία, με θέρμανση με φλόγα προπανίου, ευθυγράμμιση,
αποκατάσταση του σπειρώματος με φιλιέρα και τοποθέτηση νέου διπλού περικοχλίου
(περιλαμβάνεται η προμήθεια).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

34.Κάλυμμα Κυλινδρικής Μορφής
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Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστού από γαλβανισμένη
λαμαρίνα, καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρμόζει στο άνοιγμα της θυρίδας,
περιλαμβανομένου του συστήματος στερέωσης και ασφάλισής του.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

35. Κάλυμμα Άλλης Μορφής (εκτός της Κυλινδρικής)

Ως άνω για κάλυμμα άλλης μορφής.

36. Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για ένα Φωτιστικό Σώμα
Αποξήλωση κατεστραμένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού και προμήθεια, προσκόμιση και
εγκατάσταση νέου, με όλα τα παρελκόμενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και
εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κ.λπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου ακροκιβωτίου ιστού.

37. Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για Δύο Φωτιστικά Σώματα
Ως άνω, αλλά για δύο φωτιστικά σώματα.

38. Αντικατάσταση Λαμπτήρα

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση λαμπτήρα LEDφωτιστικών σωμάτων.
Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων λαμπτήρων των φωτιστικών
σωμάτων, αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για
την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) λαμπτήρα.

39. Αντικατάσταση Οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και
πίλλαρς φωτισμού.

Σελίδα 67 από 125

Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρ με χρήση
οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή
τους με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.

39.1 Αντικατάσταση Φυσιγγίων Ασφαλειών σε Πίλλαρ Φωτισμού

Ως άνω αλλά για αντικατάσταση Φυσιγγίων Ασφαλειών.
Τιμή ανά επί μέρους (τεμ.) εξάρτημα φυσιγγίου ασφαλειών που αντικαθίσταται.

39.2 Αντικατάσταση Ασφαλείας Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού
Ως άνω, αλλά για ασφάλεια ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού.

39.3 Αντικατάσταση Ραγοδιακοπτών Φορτίου σε Πίλλαρ Φωτισμού
Ως άνω, αλλά για ραγοδιακόπτη φορτίου.

39.4 Αντικατάσταση Μικροαυτομάτων Ράγας (Αυτομάτων Ασφαλειών) σε Πίλλαρ
Φωτισμού
Ως άνω, αλλά για μικροαυτόματο ράγας.

39.5 Αντικατάσταση Ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας
Ως άνω, αλλά ενδεικτική λυχνίας τύπου ράγας.

39.6 Αντικατάσταση Στυπιοθλίπτη σε Πίλλαρ Φωτισμού
Ως άνω, αλλά στυπιοθλίπτη.
39.7 Αντικατάσταση Ράγας Ηλεκτρικού Πίνακα
Ως άνω, αλλά για ράγα ηλεκτρικού πίνακα.
39.8 Αντικατάσταση Ηλεκτρονόμου Φορτίου
Ως άνω, αλλά για ηλεκτρονόμο φορτίου.
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39.9 Αντικατάσταση Φωτοκύτταρου
Ως άνω, αλλά για φωτοκύτταρο.

40. Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς)
Ανακαίνιση της βαφής υπαιθρόυ ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (πίλλαρ), οποιουδήποτε
είδους και διαστάσεων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
Η προετοιμασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή την αφαίρεση επικολλημένων αφισσών,
την απόξεση - αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων και καθαρισμό όλων των επιφανειών με
κατάλληλα μέσα μέχρι βαθμού SA 2½ κατά ISO 8501-1 και στοκάρισμα όπου απαιτείται.
• Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος
του πίλλαρ και της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή
μηχανισμού μανδάλωσης, κλπ).
• Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) και διπλής
στρώσης βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υμένα 120 μm
Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ).
•

41. Επισκευή του κυρίως Σώματος Πίλλαρ Η/Φ και της Θύρας ή/και Αντικατάσταση της Θύρας
Επισκευή του κυρίως σώματος και της θύρας υπαίθριου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (pillar),
οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• Η αφαίρεση επικολλημένων αφισών και ο καθαρισμός όλων των επιφανειών,
• Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κ.λπ του κυρίως σώματος
του πίλλαρ,
• Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή
μηχανισμού μανδάλωσης, κ.λπ), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της με νέα,
• Την προμήθεια, μεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας.
Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ).

42. Αναλάμπων Φανός Επισήμανσης Κινδύνου
Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί,
διαμέτρου 200mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων εργασιών,
είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά,
•
η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται,
•
ο έλεγχος λειτουργίας,
•
η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών.
•
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Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού.

43. Πλευρικές Πληροφοριακές Πινακίδες Οδικής Σήμανσης, Πλήρως Αντανακλαστικές,
με Υπόβαθρο Τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1
Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό
υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού
περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2
ελάχιστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και
σύμβολα
οποιουδήποτε ύψους,
από
αντανακλαστική
μεμβράνη υψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου
χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και
φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την
ημερομηνία κατασκευής της,
• η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της,
• τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461,
• η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης,
κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κ.λπ φθορών,
• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης,
• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού
(όταν απαιτείται).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

44. Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων, Τριγωνικές, Πλευράς 0,90m
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου
(ΠΣΠ)’’.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,
• η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης,
• και η στερέωσή της επί του ιστού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πινακίδας.

45. Πινακίδες Ρυθμιστικές Μεσαίου Μεγέθους.

Σελίδα 70 από 125

Το παρόν αφορά σε ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,90m,
β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90m,
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60m,
δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,65m,
ε. κυκλικές διαμέτρου 0,65m.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πινακίδας.

46. Στύλος Πινακίδων από Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα DN80mm (3’’)

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255,
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος:
threadsizeR = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με
ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με
προδιατρημένες οπές Φ12mm για κοχλίες Φ9,5mm σε αποστάσεις 0,15-0,45-0,65-0,95m
από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης
γαλβανισμένης ράβδου Φ14mm μήκους 40cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη
ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10x20cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι
συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα),
•
η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60cm και
διαμέτρου 50cm,
•
η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) γαλβανισμένου στύλου πινακίδων.
•

47. Μέτρηση - Έκδοση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης Διαπιστευμένου Εργαστηρίου

Διενέργεια μέτρησης αντίστασης μόνωσης της καλωδίωσης (σύμφωνα με το Πρότυπο HD
60364-6:2007) και θα υποβληθεί σχετική Βεβαίωση Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο (κατά
ΕΝ ISO/IEC 17025) Εργαστήριο.

Ο Συντάξας

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
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Καθαριότητας & Πρασίνου

Εγκρίθηκε

Θεωρήθηκε

Κουρουπάκη Αγγελική

Αγγελίνα Άννα

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6

Πολιτικός Μηχανικός

Προϊστάμενη Έργων και Μελετών

Προϊσταμένη Τεχνικής

Τεχνικής Υπηρεσίας

Υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές και έχουν προκύψει από ενδεικτική
εκτίμηση και προμέτρηση των εργασιών που θα απαιτηθούν.
Είναι δυνατή η αυξομείωσή τους, χωρίς την υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού
προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης και έντεχνη αποκατάσταση των βλαβών οι οποίες ως
επί το πλείστον είναι αφανείς.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΡΙΚΗ

α/α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΝ. ΜΕΤ.

1

Eκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων
χωρίς τη Χρήση Μηχανικών
Μέσων σε Εδάφη ΓαιώδηΗμιβραχώδη

m3

60

20,00

1.200,00

2

Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή
ή άοπολο σκυρόδεμα

2.1

για πλάτος αυλακιού έως 0,10
m με Κωδικό Αναθεώρησης
ΟΙΚ-2269Α

μ.μ.

12

13,50

162,00

2.2

για πλάτος αυλακιού άνω των
0,10 m και έως 0,20 m με
Κωδικό Αναθεώρησης ΟΙΚ2269Β

μ.μ.

12

18,00

216,00

2.3

για
πλάτος
για
πλάτος
αυλακιού άνω των 0,20 m και
έως 0,30 m με Κωδικό
Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Γ

μ.μ.

80

22,50

1.800,00

3

Τομή
οδοστρώματος
ασφαλτοκόπτη

με

μ.μ.

500

0,80

400,00

4

Κατασκευή Ρείθρων, Τάφρων
κ.λπ με Άοπλο Σκυρόδεμα
C12/15

m3

12

70,00

840,00

5

Καθαίρεση
Οπλισμένων
Σκυροδεμάτων με Μεταφορά
σε Οποιαδήποτε Απόσταση

m3

10

25,00

250,00
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6

Καθαίρεση
Πλακοστρώσεων
Δαπέδων παντός Τύπου και
Οποιουδήποτε Πάχους χωρίς να
καταβάλλεται Προσοχή για την
Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών

m2

150

6,20

930,00

7

Καθαίρεση
Πλακοστρώσεων
Δαπέδων παντός Τύπου και
Οποιουδήποτε
Πάχους
με
Προσοχή για την Εξαγωγή
Ακεραίων Πλακών σε Ποσοστό
>50%

m2

120

9,00

1.080,00

8

Διαστρώσεις με Έγχρωμους
Κυβόλιθους Εξωτερικών Χώρων

m2

25

29,00

725,00

9

Αποκατάσταση
Ασφαλτικών
Οδοστρωμάτων στις Θέσεις
Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων

m2

80

18,00

1.440,00

10

Αποκατάσταση
Επίστρωσης
Πεζοδρομίου,
Νησίδας
ή
Πλατείας
στις
Θέσεις
Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων

m2

120

15,50

1.860,00

11

Στρώσεις
Έδρασης
και
Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο
προελεύσεως Λατομείου με τη
Μεταφορά σε Οποιαδήποτε
Απόσταση

m3

30

15,00

450,00

12

Επιστρώσεις
πάχους 3,0 cm

τσιμεντοκονίας

m2

5

16,00

80,00

13

Διάνοιξη Οπής ή Φωλιάς σε
Άοπλο Σκυρόδεμα για Πάχος
Σκυροδέματος έως 0,15m

τεμ.

12

19,00

228,00

14

Φορτοεκφόρτωση Προϊόντων
Εκσκαφής
Γαιωδών
ή
Ημιβραχωδών και Αμμοχαλίκων
με
τη
Μεταφορά
σε
Οποιαδήποτε Απόσταση

m3

10

4,00

40,00

15

Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι

15.1

Ονομ. Διαμέτρου DN50mm
(Σπείρωμα 2’’) και Πάχους
3,6mm

μ.μ.

20

11,50

230,00

15.2

Ονομ. Διαμέτρου DN63mm
(Σπείρωμα 2½’’) και Πάχους
3,6mm

μ.μ.

100

14,00

1.400,00

16

Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο
(HDPE)

μ.μ.

16.1

Διαμέτρος DN63mm

μ.μ.

45

6,00

270,00

16.2

Διαμέτρος DN90mm

μ.μ.

170

7,00

1.190,00
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17

Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R
(NYM), Ονομ. Τάσης 300/500V
με Μόνωση από Μανδύα PVC

17.1

Διατομή 3x1,5mm2

17.2

Διατομής 3x2,5mm2

17.3

Διατομή 4x1,5mm2

18

10

2,00

20,00

μ.μ.

10

4,00

40,00

μ.μ.

50

2,70

135,00

Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S
(ΝΥΥ), Ονομ.Τάσης 600/1000V
με Μόνωση από Μανδύα PVC

0,00

18.1

Ως άνω με διατομή 3x1,5mm²

μ.μ.

10

2,80

28,00

18.2

Ως άνω με διατομή 3x2,5mm²

μ.μ.

10

4,50

45,00

18.3

Ως άνω με διατομή 4x1,5mm²

μ.μ.

50

3,40

170,00

18.4

Ως άνω με διατομή 4x10mm²

μ.μ.

150

12,00

1.800,00

19

Αγωγοί
Γυμνοί
Πολυκλωνοι

Χάλκινοι,

19.1

Ως άνω με διατομή 10mm²

μ.μ.

20

3,25

65,00

19.2

Ως άνω με διατομή 25mm²

μ.μ.

50

5,60

280,00

20

Προμήθεια και Τοποθέτηση
Ηλεκτροδίου Γείωσης από
Χάλκινη Πλάκα

τεμ.

1

95,00

95,00

21

Χαλύβδινος
Οδοφωτισμού

Ιστός

21.1

Ως άνω ύψους 6m

τεμ.

1

800,00

800,00

21.2

Ως άνω ύψους 9m

τεμ.

1

950,00

950,00

21.3

Ως άνω ύψους 12m

τεμ.

1

1.150,00

1.150,00

21.4

Ως άνω ύψους 15m

τεμ.

1

1.350,00

1.350,00

22

Φωτιστικό Σώμα Αλουμινίου
Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι
Βασιλικό"
Μεγάλο,
με
Βραχίονα, με Λαμπτήρα LED
Ισοδύναμης Ισχύος 125W,
Πλήρες

τεμ.

1

350,00

350,00

23

Φωτιστικό
Σώμα
Τύπου
"Παραδοσιακό
Φανάρι"
Μεσαίο
ή
"Μπάλα"
με
Βραχίονα με Λαμπτήρα LED
Ισοδύναμης
Ισχύος
70W,
Πλήρες

τεμ.

1

200,00

200,00

24

Πίλλαρ
Οδοφωτισμού
Τεσσάρων Αναχωρήσεων

τεμ.

1

2.100,00

2.100,00

25

Μεταλλικό
Οδοφωτισμού

τεμ.

1

1.000,00

1.000,00

Πίλλαρ
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26

Πίνακας
Αναχωρήσεων

Τεσσάρων

τεμ.

1

1.100,00

1.100,00

27

Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης
Υπόγειων Καλωδίων

27.1

Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης
Υπόγειων Καλωδίων 40x40cm

τεμ.

1

50,00

50,00

27.2

Φρεάτιο 'Ελξης και Σύνδεσης
Υπόγειων Καλωδίων 60x40cm

τεμ.

2

85,00

170,00

27.3

Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης
Υπόγειων Καλωδίων 120x80cm

τεμ.

1

140,00

140,00

28

Αφαίρεση
και
Μεταφορά
Χαλύβδινου Ιστού Ύψους μέχρι
6m

τεμ.

5

65,00

325,00

29

Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού
Ύψους μέχρι 6m

τεμ.

5

65,00

325,00

30

Αφαίρεση Φ/Σ από Βραχίονα ή
από
την
Κορυφή
εγκατεστημένου Ιστού

τεμ.

1

24,00

24,00

31

Αφαίρεση
Βραχίονα
από
Τοποθετημένο Ιστό με ή χωρίς
τα Φωτιστικά

τεμ.

1

16,00

16,00

32

Αφαίρεση Βραχίονα από Ιστό
που Βρίσκεται στο Έδαφος με ή
χωρίς τα Φωτιστικά

τεμ.

2

8,00

16,00

33

Αποκατάσταση
Στρέβλωσης
Κοχλία σε Βάση Σιδηροϊστού

τεμ.

1

10,00

10,00

34

Κάλυμμα Κυλινδρικής Μορφής

τεμ.

2

8,00

16,00

35

Κάλυμμα Άλλης Μορφής (εκτός
της Κυλινδρικής)

τεμ.

1

9,00

9,00

36

Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου
Ιστού Φωτισμού για ένα
Φωτιστικό Σώμα

τεμ.

1

22,00

22,00

37

Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου
Ιστού Φωτισμού για Δύο
Φωτιστικά Σώματα

τεμ.

1

26,00

26,00

38

Αντικατάσταση Λαμπτήρα

τεμ.

1

15,00

15,00

39

Αντικατάσταση Οργάνων
πίλλαρ φωτισμού

0,00

σε

0,00

39.1

Αντικατάσταση
Φυσιγγίων
Ασφαλειών σε Πίλαρ Φωτισμού

τεμ.

1

3,00

3,00

39.2

Αντικατάσταση
Ασφαλείας
Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού.

τεμ.

2

4,00

8,00

39.3

Αντικατάσταση Ραγοδιακοπτών
Φορτίου σε Πίλλαρ Φωτισμού

τεμ.

1

20,00

20,00

39.4

Αντικατάσταση
Μικροαυτομάτων
Ράγας
(Αυτομάτων Ασφαλειών) σε

τεμ.

1

16,00

16,00
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Πίλλαρ Φωτισμού

39.5

Αντικατάσταση
Ενδεικτικής
λυχνίας τύπου ράγας σε Πίλλαρ
Φωτισμού

τεμ.

2

3,50

7,00

39.6

Αντικατάσταση Στυπιοθλίπτη σε
Πίλλαρ Φωτισμού

τεμ.

1

2,00

2,00

39.7

Αντικατάσταση
Ηλεκτρικού Πίνακα

Ράγας

τεμ.

1

8,00

8,00

39.8

Αντικατάσταση Ηλεκτρονόμου
Φορτίου

τεμ.

1

40,00

40,00

39.9

Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου

τεμ.

1

32,00

32,00

40

Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών
κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς)

τεμ.

1

41

Επισκευή του κυρίως Σώματος
Πίλλαρ Η/Φ και της Θύρας
ή/και Αντικατάσταση της Θύρας

τεμ.

1

50,00

50,00

42

Αναλάμπων
Επισήμανσης Κινδύνου

Φανός

τεμ.

1

35,00

35,00

43

Πλευρικές
Πληροφοριακές
Πινακίδες Οδικής Σήμανσης,
Πλήρως Αντανακλαστικές, με
Υπόβαθρο Τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ
EN 12899-1

τεμ.

1

38,00

38,00

44

Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων,
Τριγωνικές, Πλευράς 0,90m

τεμ.

1

40,00

40,00

45

Πινακίδες Ρυθμιστικές Μεσαίου
Μεγέθους

τεμ.

1

40,00

40,00

46

Στύλος
Πινακίδων
από
Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα
DN80mm (3’’)

τεμ.

1

28,00

28,00

47

Μέτρηση - Έκδοση Βεβαίωσης
Συμμόρφωσης Διαπιστευμένου
Εργαστηρίου

τεμ.

5

380,00

1.900,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

28.000,00

Φ.Π.Α. 24%

6.720,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34.720,00

Σύνολο: Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες Επτακόσια Είκοσι Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%.
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Ο Συντάξας

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πρασίνου

Εγκρίθηκε

Θεωρήθηκε

Κουρουπάκη Αγγελική

Αγγελίνα Άννα

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6

Πολιτικός Μηχανικός

Προϊστάμενη Έργων και Μελετών

Προϊσταμένη Τεχνικής

Τεχνικής Υπηρεσίας

Υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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∆. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει
1. Βεβαίωση επιμελητηρίου από την οποία προκύπτει ότι ασκεί επάγγελμα σχετικό με την
παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών,
2. Κατάσταση από την επιθεώρηση εργασίας ή σε ισχύ σύμβαση έργου από την οποία θα
προκύπτει ότι διαθέτει στο προσωπικό του Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ ή
ΤΕ, ο οποίος θα οριστεί υπεύθυνος των εργασιών και θα συνεννοείται με την Υπηρεσία,
3. Πιστοποιητικό απασχόλησης π.χ. κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας, κ.λπ., από το
οποίο θα προκύπτει ότι διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) αδειούχο ηλεκτρολόγο
εγκαταστάσεων συνοδευόμενο από σχετικές Βεβαιώσεις Αναγγελίας (Επαγγέλματος),
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας
και ότι έλαβε υπόψη του τις συνθήκες και τις όποιες τυχόν ιδιαιτερότητες υπάρχουν
στα σημείων στα οποία ζητείται αποκατάσταση βλαβών δημοτικού ηλεκτροφωτισμού,
5. Ένα (1) τουλάχιστον πιστοποιητικό – βεβαίωση καλής εκτέλεσης παρόμοιας σύμβασης
(αποκατάστασης αφανών βλαβών δικτύου οδοφωτισμού) κατά τα πέντε (5) τελευταία
έτη,
6. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι στην περίπτωση που θα ανακηρυχθεί
ανάδοχος θα συνεργαστεί με Διαπιστευμένο Οργανισμό, στο συγκεκριμένο
αντικείμενο, για τη διενέργεια μέτρησης αντίστασης μόνωσης της καλωδίωσης και θα
υποβληθεί σχετική Βεβαίωση Συμμόρφωσης,
7. Υπεύθυνη δήλωση του υποδεικνυόμενου (στο ανωτέρω εδάφιο) Διαπιστευμένου
Οργανισμού στο συγκεκριμένο αντικείμενο, συνοδευόμενη από την ισχύουσα
Διαπίστευσή του, ότι μετά τις εκτελεσθείσες αποκαταστάσεις από τον συμμετέχοντα,
στην περίπτωση που αυτός αναδειχθεί Ανάδοχος, θα υλοποιήσει μετρήσεις αντίστασης
μόνωσης της καλωδίωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα,
8. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι η ανωτέρω σχετική Βεβαίωση Συμμόρφωσης
που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία δεν θα περιέχει «Μη Συμμορφώσεις»,
9. Εν ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 (ή
ισοδύναμο), περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 (ή
ισοδύναμο) και ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS
18001 ή ισοδύναμο) με πεδίο εφαρμογής την εκτέλεση Η/Μ εγκαταστάσεων εφαρμογών ως της παρούσας Μελέτης.
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2. ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές μονάδας του παρόντος ενδεικτικού προϋπολογισμού αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή των εργασιών.

Οι τιμές μονάδας περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού
περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:
•
Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς,
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ πλην του Φ.Π.Α.
• Τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων του αναδόχου.
•
Δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης,
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων
και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως όπως αναγράφεται στην τεχνική περιγραφή.
•
Δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με τη σταλία μεταφορικών μέσων)
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Όρων.
•
Δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών, κ.λπ), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες
και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού,
εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που
απασχολείται στις εργασίες επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
•
Πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα,
τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις.
•
Επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ, καθώς και οι
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις
κ.λπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
•
Δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ).
•
Δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την
εκτέλεση των εργασιών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά
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•
•

αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο, οι ημεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η
απομάκρυνσή τους από τον χώρο των εργασιών .
Πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για
την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
o
Δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3m, για την
αποκατάσταση της
o
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την
Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές,
o
Δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή
σηματοδότηση ως απαιτείται, την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
o
Δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου των
εργασιών καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα,
προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές
κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Δήμο.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου σύμφωνα με
τις καθημερινές οδηγίες και υποδείξεις της.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες και προφορικές εντολές
της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στα
πλαίσια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες
αυτοπροσώπως είτε με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, που θα διαθέτει την
αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο ανάδοχος θα έχει ορίσει δ/ντή της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης.

Σελίδα 83 από 125

Ο δ/ντής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή
εκπρόσωπος του αναδόχου.
Σχετικά θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την τοποθέτησή του.

Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, τη
νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.

Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την
ακριβή διεύθυνσή του.
Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται
υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία, διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που
γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα
αποτελέσματά της.

Επίσης ο ανάδοχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή του εγγράφου
σύμβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της Υπηρεσίας.
Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.
Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζομένου ως αντικλήτου ότι
αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του.
Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο.
Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω
διαδικασίας.
Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από την Υπηρεσία.
Η Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός
αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί
ακατάλληλος.
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο
αντίκλητο.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ - ΤΙΜΗ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των προς παροχή υπηρεσιών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας, για την αποπεράτωση του όλου
αντικειμένου ή διακεκριμένων τμημάτων αυτού δεν προβλέπεται.

6. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου θα τηρείται
καθημερινά ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα.

Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν,
αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα
μηχανήματα, τις εκτελούμενες εργασίες, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων ελέγχου,
τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με τη σύμβαση παροχής σημαντικό
πληροφοριακό στοιχείο.

Το ημερολόγιο υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον εκπρόσωπο του αναδόχου και το ένα
από το διπλότυπο φύλλο περιέρχεται στην Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στην εργασία ή να ζητήσει από τον
ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που χρησιμοποιεί το οποίο
πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία και όλες τις σχετικές άδειες και διπλώματα που
απαιτούνται για τις εργασίες που εκτελεί.

Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης
δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που
οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή στις οποιεσδήποτε
ενέργειες του αναδόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των προγραμμάτων
λειτουργίας, των εγκεκριμένων μελετών, ή σε δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη
της σύμβασης.

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου των
συνεργατών του, ή / και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που απασχολεί
για τη εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης συνεργατών για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο
ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις σχετικές εργασίες.

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του
εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα
εργαλεία και μηχανήματά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.).

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΑΡΓΙΕΣ

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

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται και προς τις προφορικές εντολές του αρμοδίου
που θα ορίσει η Υπηρεσία για την παρακολούθηση των εργασιών.

Η προφορική εντολή της Υπηρεσίας καταχωρείται στο Ημερολόγιο και ο ανάδοχος οφείλει να
ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από την προφορική εντολή.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στο παρόν Τεχνική Περιγραφή,
Γ.Σ.Υ. - Ε.Σ.Υ., και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών ότι μόνος υπεύθυνος είναι ο
ανάδοχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από
την ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.

Εάν κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή
εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την
Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους.

Ο ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν
στην παρούσα σύμβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας
και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των
προβλεπομένων.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί
και το προσωπικό του.

Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων επ’ ωφελεία του εξοπλισμού, του
προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν
ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του
εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή
που εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Γενικά είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία
του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειμένου να
αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών.

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη
ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα από
την αιτία που το προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι
αναγκαίο.
Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές
για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.

Αν ο ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
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Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο ανάδοχος
ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για μερική ή ολική καταστροφή οποιουδήποτε μέρους σε
χώρους της σύμβασης και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, είναι υποχρεωμένος
εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα που θα απαιτηθεί να εκτελεστούν οι
εργασίες αυτές, να αποστείλει τεχνικό του προκειμένου να απαλείψει τυχόν κινδύνους που
έχουν δημιουργηθεί για τρίτους, να απομονώσει τα όποια στοιχεία της εγκατάστασης είναι
εκτεθειμένα και δημιουργούν κινδύνους, όπως το να αποφράξει φρεάτια ή τμήματα των
αγωγών κλπ.

Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται έκδοση αδειών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
φροντίσει με ευθύνη και δαπάνες του στην έκδοση των αδειών αυτών.
Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση,
αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσα Αρχής ή αλλού.
Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών
δικαιολογητικών) στην Υπηρεσία.

Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τμήμα του οδοστρώματος,
ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσει
την κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να ενημερώσει και την Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ιδιαίτερη αποζημίωσης για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή
νυκτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και
αργίες.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

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

10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη
διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος,
χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δήμου.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό
της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα
συμφέρονται του τρόπο.
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Η πληρωμή της αξίας των εργασιών θα γίνει με χρηματική εντολή του εργοδότη που θα εκδοθεί
μετά την παραλαβή αυτών και βάσει σχετικής επιμετρήσεως και πιστοποιήσεως.

Ο Συντάξας

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πρασίνου

Εγκρίθηκε

Θεωρήθηκε

Κουρουπάκη Αγγελική

Αγγελίνα Άννα

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6

Πολιτικός Μηχανικός

Προϊστάμενη Έργων και Μελετών

Προϊσταμένη Τεχνικής

Τεχνικής Υπηρεσίας

Υπηρεσίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΔΩΝ & ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

1. Λεωφόρος Κρυονερίου στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου

2. Οδός Ναυαρίνου στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης
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3. Πλατεία Αρχιλόχου στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης
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4. Λεωφόρος Ροδοπόλεως στη Δημοτική Ενότητα Ροδόπολης
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5. Λεωφόρος Πιπεροπούλου στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6075
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΩΦ. ΛΙΜΗΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.
∆ΙΑΚΟΥ 1 / ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14568
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ[……]
- Τηλέφωνο:213-2030638
- Ηλ. ταχυδροµείο: theodosiadou@dionysos.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: www.dionysos.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Τίτλος της δηµόσιας σύµβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ »

Το CPV των ειδών της εν λόγω προμήθειας είναι (CPV) : 50232100-1 με τίτλο «Συντήρηση Εγκαταστάσεων
Δημόσιου Φωτισμού ».

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον
οικονοµικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και

Απάντηση:
[
[

]
]
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υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι1 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρηση1;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»1 ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των
εργαζοµένων
µε
αναπηρία
ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι
εγγεγραµµένος
σε
επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό
(π.χ.
βάσει
εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α)
Αναφέρετε
την
ονοµασία
του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογο1:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συµπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωση
ΜΟΝΟ
εφόσον
αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα
δίνουν
τη
δυνατότητα
στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Απάντηση:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλους1;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β)
Προσδιορίστε
τους
άλλους β) [……]
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος [ ]
ή των τµηµάτων για τα οποία ο
οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει
προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ1
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε
τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους
εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας
για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει
οποιοδήποτε
µέρος
της
σύµβασης
σε
τρίτους
υπό
µορφή
υπεργολαβίας;

πληροφορίες

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόµενων
υπεργολάβων
και
το
ποσοστό
της
σύµβασης
που
θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα
µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες1
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση1·
• δωροδοκία1,1·
• απάτη1·
• τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες1·
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας1·
•

•

παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων1.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει
αµετάκλιτη
καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου1 το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει
εξουσία
εκπροσώπησης,
λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία
έχει
οριστεί
απευθείας
περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε1:
α)
Ηµεροµηνία
της
καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά
την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
1
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση») ;

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]1
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]1
[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκαν1:

τα

µέτρα

που

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή
φόρων
ή
εισφορών Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης1, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1)
Μέσω
δικαστικής
ή
διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;1
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 1
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες
σχετικά
µε
πιθανή
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συµφερόντων
ή
επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου1;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσεις1 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)
αναγκαστική
διαχείριση
από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό
αυτές αυτές τις περιστάσεις1
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα1;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
συµφερόντων1, λόγω της συµµετοχής
του
στη
διαδικασία
ανάθεσης
της
σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[…...........]

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

[.........…]

Έχει
παράσχει
ο
οικονοµικός [] Ναι [] Όχι
φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε
αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο
τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία
της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης1;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια1
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί
ο
οικονοµικός
φορέας
να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού
ή
την
πλήρωση
των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις
αποφάσεις
που
αφορούν
τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/20051:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι
ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος
στα
σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
µέλος εγκατάστασής1; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός
φορέας
µέλος
συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός
φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξής 1:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα
στον
επιχειρηµατικό
τοµέα
που
καλύπτεται από τη σύµβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα στον τοµέα
και για τον αριθµό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξής1:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές
του
ο
οικονοµικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίες1 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως

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

κύκλος
κύκλος
κύκλος

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

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

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

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

(προσδιορισµός
της
απαιτούµενης
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και y1 -και η
αντίστοιχη αξία)
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εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

5)
Το
ασφαλισµένο
ποσό
στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων:
Κατά
τη
διάρκεια
της
περιόδου
αναφοράς1, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά
την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σηµαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά
τη
διάρκεια
της
περιόδου
αναφοράς1, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς1:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες1, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί
να χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο
τεχνικό
εξοπλισµό
και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει
τα
ακόλουθα
συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που
θα
παρασχεθούν
ή,
κατ’
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων1 όσον αφορά το

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

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που
λαµβάνει
για
τον
έλεγχο
της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών
προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει
τα
ακόλουθα
µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό
για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται,
να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας1 το ακόλουθο τµήµα
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11)
Για
δηµόσιες
συµβάσεις
προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται
από
πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12)
Για
δηµόσιες
συµβάσεις
προµηθειών:
Μπορεί
ο
οικονοµικός
φορέας
να
προσκοµίσει
τα
απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων,

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

β) [……]
[……]

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

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόµενη
µε
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα
έγγραφα
της
σύµβασης
που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται
µε
τα
απαιτούµενα
πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης
της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται
µε
τα
απαιτούµενα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
τα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών
εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων
µε τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός
φορέας
διαθέτει
τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν
ορισµένα
από
τα
εν
λόγω
πιστοποιητικά
ή
λοιπές
µορφές
αποδεικτικών
στοιχείων
διατίθενται
ηλεκτρονικά1, αναφέρετε για το καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι1

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]1
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται1, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν1.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α],
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
1

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

1

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
1

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
1

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

1

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

1

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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1

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
1

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

1

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
1

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
1

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
1

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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1

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
1

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
1

Άρθρο 73 παρ. 5.

1

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
1

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

1

Πρβλ άρθρο 48.

1

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
1

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
1

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
1

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
1

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
1

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

1

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
1

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
1

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
1

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
1

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

1

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

1

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Άγιος Στέφανος, …./…. /2020

Οικονομική Προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ » σύμφωνα με την αριθ. 63/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος
α/α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΝ. ΜΕΤ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Eκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων
χωρίς τη Χρήση Μηχανικών
Μέσων σε Εδάφη ΓαιώδηΗμιβραχώδη

m3

60

2

Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή
ή άοπολο σκυρόδεμα

2.1

για πλάτος αυλακιού έως 0,10
m με Κωδικό Αναθεώρησης
ΟΙΚ-2269Α

μ.μ.

12

2.2

για πλάτος αυλακιού άνω των
0,10 m και έως 0,20 m με
Κωδικό Αναθεώρησης ΟΙΚ2269Β

μ.μ.

12

2.3

για
πλάτος
για
πλάτος
αυλακιού άνω των 0,20 m και
έως 0,30 m με Κωδικό
Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Γ

μ.μ.

80

3

Τομή
οδοστρώματος
ασφαλτοκόπτη

με

μ.μ.

500

4

Κατασκευή Ρείθρων, Τάφρων
κ.λπ με Άοπλο Σκυρόδεμα
C12/15

m3

12

5

Καθαίρεση
Οπλισμένων
Σκυροδεμάτων με Μεταφορά
σε Οποιαδήποτε Απόσταση

m3

10

6

Καθαίρεση
Πλακοστρώσεων
Δαπέδων παντός Τύπου και
Οποιουδήποτε Πάχους χωρίς να
καταβάλλεται Προσοχή για την
Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών

m2

150
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΡΙΚΗ

7

Καθαίρεση
Πλακοστρώσεων
Δαπέδων παντός Τύπου και
Οποιουδήποτε
Πάχους
με
Προσοχή για την Εξαγωγή
Ακεραίων Πλακών σε Ποσοστό
>50%

m2

120

8

Διαστρώσεις με Έγχρωμους
Κυβόλιθους Εξωτερικών Χώρων

m2

25

9

Αποκατάσταση
Ασφαλτικών
Οδοστρωμάτων στις Θέσεις
Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων

m2

80

10

Αποκατάσταση
Επίστρωσης
Πεζοδρομίου,
Νησίδας
ή
Πλατείας
στις
Θέσεις
Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων

m2

120

11

Στρώσεις
Έδρασης
και
Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο
προελεύσεως Λατομείου με τη
Μεταφορά σε Οποιαδήποτε
Απόσταση

m3

30

12

Επιστρώσεις
πάχους 3,0 cm

τσιμεντοκονίας

m2

5

13

Διάνοιξη Οπής ή Φωλιάς σε
Άοπλο Σκυρόδεμα για Πάχος
Σκυροδέματος έως 0,15m

τεμ.

12

14

Φορτοεκφόρτωση Προϊόντων
Εκσκαφής
Γαιωδών
ή
Ημιβραχωδών και Αμμοχαλίκων
με
τη
Μεταφορά
σε
Οποιαδήποτε Απόσταση

m3

10

15

Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι

15.1

Ονομ. Διαμέτρου DN50mm
(Σπείρωμα 2’’) και Πάχους
3,6mm

μ.μ.

20

15.2

Ονομ. Διαμέτρου DN63mm
(Σπείρωμα 2½’’) και Πάχους
3,6mm

μ.μ.

100

16

Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο
(HDPE)

μ.μ.

16.1

Διαμέτρος DN63mm

μ.μ.

45

16.2

Διαμέτρος DN90mm

μ.μ.

170

17

Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R
(NYM), Ονομ. Τάσης 300/500V
με Μόνωση από Μανδύα PVC

17.1

Διατομή 3x1,5mm2

10

17.2

Διατομής 3x2,5mm2

μ.μ.

10

17.3

Διατομή 4x1,5mm2

μ.μ.

50
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18

Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S
(ΝΥΥ), Ονομ.Τάσης 600/1000V
με Μόνωση από Μανδύα PVC

18.1

Ως άνω με διατομή 3x1,5mm²

μ.μ.

10

18.2

Ως άνω με διατομή 3x2,5mm²

μ.μ.

10

18.3

Ως άνω με διατομή 4x1,5mm²

μ.μ.

50

18.4

Ως άνω με διατομή 4x10mm²

μ.μ.

150

19

Αγωγοί
Γυμνοί
Πολυκλωνοι

Χάλκινοι,

19.1

Ως άνω με διατομή 10mm²

μ.μ.

20

19.2

Ως άνω με διατομή 25mm²

μ.μ.

50

20

Προμήθεια και Τοποθέτηση
Ηλεκτροδίου Γείωσης από
Χάλκινη Πλάκα

τεμ.

1

21

Χαλύβδινος
Οδοφωτισμού

Ιστός

21.1

Ως άνω ύψους 6m

τεμ.

1

21.2

Ως άνω ύψους 9m

τεμ.

1

21.3

Ως άνω ύψους 12m

τεμ.

1

21.4

Ως άνω ύψους 15m

τεμ.

1

22

Φωτιστικό Σώμα Αλουμινίου
Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι
Βασιλικό"
Μεγάλο,
με
Βραχίονα, με Λαμπτήρα LED
Ισοδύναμης Ισχύος 125W,
Πλήρες

τεμ.

1

23

Φωτιστικό
Σώμα
Τύπου
"Παραδοσιακό
Φανάρι"
Μεσαίο
ή
"Μπάλα"
με
Βραχίονα με Λαμπτήρα LED
Ισοδύναμης
Ισχύος
70W,
Πλήρες

τεμ.

1

24

Πίλλαρ
Οδοφωτισμού
Τεσσάρων Αναχωρήσεων

τεμ.

1

25

Μεταλλικό
Οδοφωτισμού

Πίλλαρ

τεμ.

1

26

Πίνακας
Αναχωρήσεων

Τεσσάρων

τεμ.

1

27

Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης
Υπόγειων Καλωδίων

27.1

Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης
Υπόγειων Καλωδίων 40x40cm

τεμ.

1
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27.2

Φρεάτιο 'Ελξης και Σύνδεσης
Υπόγειων Καλωδίων 60x40cm

τεμ.

2

27.3

Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης
Υπόγειων Καλωδίων 120x80cm

τεμ.

1

28

Αφαίρεση
και
Μεταφορά
Χαλύβδινου Ιστού Ύψους μέχρι
6m

τεμ.

5

29

Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού
Ύψους μέχρι 6m

τεμ.

5

30

Αφαίρεση Φ/Σ από Βραχίονα ή
από
την
Κορυφή
εγκατεστημένου Ιστού

τεμ.

1

31

Αφαίρεση
Βραχίονα
από
Τοποθετημένο Ιστό με ή χωρίς
τα Φωτιστικά

τεμ.

1

32

Αφαίρεση Βραχίονα από Ιστό
που Βρίσκεται στο Έδαφος με ή
χωρίς τα Φωτιστικά

τεμ.

2

33

Αποκατάσταση
Στρέβλωσης
Κοχλία σε Βάση Σιδηροϊστού

τεμ.

1

34

Κάλυμμα Κυλινδρικής Μορφής

τεμ.

2

35

Κάλυμμα Άλλης Μορφής (εκτός
της Κυλινδρικής)

τεμ.

1

36

Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου
Ιστού Φωτισμού για ένα
Φωτιστικό Σώμα

τεμ.

1

37

Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου
Ιστού Φωτισμού για Δύο
Φωτιστικά Σώματα

τεμ.

1

38

Αντικατάσταση Λαμπτήρα

τεμ.

1

39

Αντικατάσταση Οργάνων
πίλλαρ φωτισμού

σε

39.1

Αντικατάσταση
Φυσιγγίων
Ασφαλειών σε Πίλαρ Φωτισμού

τεμ.

1

39.2

Αντικατάσταση
Ασφαλείας
Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού.

τεμ.

2

39.3

Αντικατάσταση Ραγοδιακοπτών
Φορτίου σε Πίλλαρ Φωτισμού

τεμ.

1

39.4

Αντικατάσταση
Μικροαυτομάτων
Ράγας
(Αυτομάτων Ασφαλειών) σε
Πίλλαρ Φωτισμού

τεμ.

1

39.5

Αντικατάσταση
Ενδεικτικής
λυχνίας τύπου ράγας σε Πίλλαρ
Φωτισμού

τεμ.

2

39.6

Αντικατάσταση Στυπιοθλίπτη σε
Πίλλαρ Φωτισμού

τεμ.

1
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39.7

Αντικατάσταση
Ηλεκτρικού Πίνακα

Ράγας

τεμ.

1

39.8

Αντικατάσταση Ηλεκτρονόμου
Φορτίου

τεμ.

1

39.9

Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου

τεμ.

1

40

Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών
κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς)

τεμ.

1

41

Επισκευή του κυρίως Σώματος
Πίλλαρ Η/Φ και της Θύρας
ή/και Αντικατάσταση της Θύρας

τεμ.

1

42

Αναλάμπων
Επισήμανσης Κινδύνου

Φανός

τεμ.

1

43

Πλευρικές
Πληροφοριακές
Πινακίδες Οδικής Σήμανσης,
Πλήρως Αντανακλαστικές, με
Υπόβαθρο Τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ
EN 12899-1

τεμ.

1

44

Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων,
Τριγωνικές, Πλευράς 0,90m

τεμ.

1

45

Πινακίδες Ρυθμιστικές Μεσαίου
Μεγέθους

τεμ.

1

46

Στύλος
Πινακίδων
από
Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα
DN80mm (3’’)

τεμ.

1

47

Μέτρηση - Έκδοση Βεβαίωσης
Συμμόρφωσης Διαπιστευμένου
Εργαστηρίου

τεμ.

5

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημείωση: Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ αριθμητικής καταγραφής της προσφοράς και της τιμής
ολογράφως υπερισχύει η τιμή ολογράφως.
[Ημερομηνία/ Υπογραφη]
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