17PROC006166880 2017-05-11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ: 258.552,40 € (με ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2 / 2017

ΧΡΗΣΗ: 2017 - 2018

Κ.Α.: 35.6262.0002
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Προϋπολογισμός 258.552,40 € (μαζί με ΦΠΑ 24%)
CPV: 77320000 – 9 (Συντήρηση αθλητικών γηπέδων)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Διακήρυξη Διαγωνισμού
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
3. Γεωτεχνική Έκθεση
4. Γεωτεχνικές Προδιαγραφές
5. Προμέτρηση
6. Προϋπολογισμός Μελέτης
7. Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2 / 2017

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ: 258.552,40 € (με ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΣΗ: 2017 - 2018

Κ.Α.: 35.6262.0002
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27359/09-05- 2017

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Έχοντας υπόψη του:

1. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4250/2014 και ισχύει
6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α) «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου».
8. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. 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»,
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11. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 2017-05-11
(ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνικό
17PROC006166880

Τυπογραφείο, Εφημερίς της

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
12. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
13. Την Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677 Β') «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
14. Την με αριθ.πρωτ.Π1/542/04.03.2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5).
15. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α').
16. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου.
17. Την υπ' αριθ. 2/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου.
18. Το υπ' αριθ. 9062 /21-02-2017 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 17REQ005827241 για την
εκτέλεση της εργασίας « Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Λαμιέων».
19. Την υπ' αριθ. 117-20/3/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε
η εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Λαμιέων»,
με ανοικτό διαγωνισμό.
20. Την υπ'αριθ. 228/09-05- 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε
διάθεση πίστωσης 258.552,40 € σε βάρος του ΚΑ 35.6262.0002 του προϋπολογισμού του
Δήμου οικονομικού έτους 2017.
21. Την με αρ. πρωτ. 27609/10-05-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς
αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 17REQ006160563, (ΑΑΥΣ:580/17).
22. Τη με αριθ. 228/17 (ΑΔΑ: ΩΦΒΙΩΛΚ-ΦΣΓ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίσθηκαν
οι όροι του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση
χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Λαμιέων».

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής,
για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου
Λαμιέων», με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προκήρυξης - Προϋπολογισμός Δαπάνης
1.1. Αντικείμενο προκήρυξης: Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά εργασίες για τη
«Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Λαμιέων», σύμφωνα με την
Γεωτεχνική Έκθεση και τις Γεωτεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 2/2017 Μελέτης. Ο CPV
των ζητούμενων εργασιών, με βάση το αναρτηθέν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενές αίτημα, είναι
77320000-9 («Συντήρηση αθλητικών γηπέδων»).
1.2. Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις εργασίες «Συντήρηση
χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Λαμιέων», σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη
και τα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 258.552,40
€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος του Κ.Α.
35.6262.0002 πίστωσης έτους 2017 και αντίστοιχου κωδ. προϋπολογισμού έτους 2018.
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ΑΡΘΡΟ 2ο
Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί
Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Λαμιέων.
2.1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Α.Φ.Μ.: 997947640 Δ.Ο.Υ. Λαμίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού – 35100 Λαμία
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22313.51045, 51033
ΦΑΞ: 22313.51045
e-mail: grprom@lamia-city.gr
2.2. Διευθύνουσα - Επιβλέπουσα Υπηρεσία :
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας – Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου
Δήμου Λαμιέων
Ταχυδρομική Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ. 35100 Λαμία
Τηλέφωνο: 22310-33656 / Φαξ: 22310-33656
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ekourtis@lamia-city.gr
2.3. Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (ή Σύστημα):
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για
τη διενέργεια της παρούσας ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου
εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
2.4. Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ: Διαδικτυακός Τόπος του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την
ονομασία
στο
διαδίκτυο
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ»
και
με
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr.
2.5. Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός φορέας: κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει μέρος
στην παρούσα διαδικασία.
2.6. Χρήστες: Οι οικονομικοί φορείς και οι υπάλληλοι και λειτουργοί της Αναθέτουσας Αρχής,
που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
2.7. Διαγωνιζόμενος: Ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει προσφορά, δηλαδή είτε η
μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), είτε κοινοπραξία φυσικών ή νομικών
προσώπων.
2.8. Τεύχη διαγωνισμού: Τα περιγραφόμενα τεύχη στο άρθρο 5 της παρούσας, που μετά
την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.
2.9. Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή ή ΕΔ: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, το
οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί
συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης,
αποτελείται δε από τρία και πέντε μέλη (άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και περ.49 ε του άρθρου
22 του Ν.4441/16).
2.10. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής που γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα διάφορα στάδια του διαγωνισμού
μέχρι και την απόφαση κατακύρωσης. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία ή πέντε μέλη (άρθρο 221 του Ν.4412/2016).
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Σύστημα Διαγωνισμού - Κριτήριο Κατακύρωσης
3.1. Σύστημα Διαγωνισμού
3.1.1. Τρόπος - Χρόνος Υποβολής Προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από ελάχιστη προθεσμία παραλαβής
προσφορών είκοσι δύο (22) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 121 του Ν. 4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β'/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

07/06 /2017
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα:15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευσή της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα καθώς επίσης και κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν
γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη
δήλωση για την προσκόμισή του.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Υποψηφίους να διευκρινίσουν τα
υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση και η
διευκρίνιση επιτρέπεται μόνο για τα υποβληθέντα στοιχεία, αφού δεν επιτρέπεται η εκ των
υστέρων προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
3.1.2. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως
εξής:
- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
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Προμηθειών της Γενικής

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
• είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
• είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό
ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή του και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
της δια- δικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
β. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
3.2. Κριτήριο Κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης για την εργασία «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου
δήμου Λαμιέων», είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάση τιμής για το σύνολο των εργασιών, η οποία θα προκύψει από την ελεύθερη
συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς, και του προϋπολογισμού προσφοράς, τα οποία
επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α).
ΑΡΘΡΟ 4ο
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό- Ενώσεις Προσώπων- Γενικοί όροι συμμετοχής
Υποψήφιοι και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα 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 Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) 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.
Στην περίπτωση που στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων συμμετέχουν ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινές συμπράξεις. Οι αναθέτουσες
αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς.
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σύνολο των εργασιών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην 02/2016 μελέτη που συνέταξε η
Δ/νση Περιβάλλοντος Τοπικής και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
4.1 Υπεργολαβία
Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης εν όλω ή εν
μέρει υπεργολάβους.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η παρούσα διακήρυξη
β) Η Γεωτεχνική Έκθεση
γ) Οι Γεωτεχνικές Προδιαγραφές
δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
στ) Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς
ζ) Τα από το διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Λόγοι αποκλεισμού
6.1. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί αυτοί που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα:
α) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 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) για 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 (EE 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 (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
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Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 2017-05-11
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της
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22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) για 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 (EE L 309 της
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A'
166),
στ) για 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 (EE L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 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 ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την 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) 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 εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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.
6.3. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
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ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 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 των
οικονομικών φορέων 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 ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 79 του Ν. 4412/2016,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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 τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητα του.
6.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.
4412/2016. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιασδήποτε
ένωση οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Κριτήρια Επιλογής
7.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους.
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 14 της παρούσης.
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Η Τεχνική Ικανότητα αποδεικνύεται σωρευτικά με τους παρακάτω τρόπους:
α) κατάλογος τριών (3) τουλάχιστον σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία
πενταετία, συνολικού προϋπολογισμού 100.000 € (χωρίς ΦΠΑ) συνοδευόμενος από
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών,
β) αναφορά του εργατοτεχνικού προσωπικού που ανήκουν στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα. Στο προσωπικό θα συμπεριλαμβάνεται και ένας τουλάχιστον Γεωτεχνικός ο
οποίος θα είναι και επιβλέπων στις εργασίες εκτός εάν είναι ο ίδιος Γεωτεχνικός
γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, ο οποίος θα περιέχει, κατ' ελάχιστον, τα ακόλουθα:
• Ένα (1) όχημα μικτής χρήσης (αγροτικό) μεταφοράς προσωπικού – εξοπλισμού και
απομάκρυνσης προϊόντων κοπής.
• Δύο (2) χλοοκοπτικούς ελκυστήρες περιστροφικού τύπου με δυνατότητα συλλογής
κομμένου χόρτου.
• Ένα (1) μηχάνημα βαθύ αερισμού του εδάφους τύπου (Verdi drain) παρελκόμενο
του Ελκυστήρα.
• Ένα (1) μηχάνημα αραίωσης χλοοτάπητα αυτοκινούμενο η παρελκόμενο του
Ελκυστήρα.
• Ένα (1) μηχάνημα μεταφύτευσης (sod cutter) του χλοοτάπητα.
• Ένα (1) μηχάνημα για τη διασπορά της άμμου (αμμοδιανομέα).
• Ένα (1) ελκυστήρα με ειδικά ελαστικά (μπαλονέ) κατάλληλο για χλοοτάπητα άνω
των 40 HP (για τα Παρελκόμενα).
• Ένα (1) ψεκαστικό συγκρότημα.
• Ένα (1) κύλινδρο μεταβλητού βάρους.
• Ένα (1) μηχάνημα γραμμογράφησης.
• Ένα (1) μηχάνημα κοπής χόρτων (μισινέζα)
Ο πιο πάνω εξοπλισμός θα είναι ιδιόκτητος ή μισθωμένος σε καλή κατάσταση και να
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις.
δ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή
του εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης,
ε) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης,
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω (α - ε) βλέπε άρθρο
14 της παρούσης.
7.3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει τα πιο κάτω πιστοποιητικά;
ISO 9001:2008 Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 14001:2004 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ΑΡΘΡΟ 8ο
Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.]
8.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
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προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
17PROC006166880
2017-05-11

Συγκεκριμένα,

στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
8.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα
με το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, (βλ. άρθρο 9 της παρούσης).
2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ): Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες ή τρίτα μέρη και αποτελεί προκαταρκτική
απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο
6 της παρούσας διακήρυξης), λόγω της οποίας αποκλείεται η μπορεί να αποκλεισθεί από
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75
Ν. 4412/2016, (άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης) της παρούσης.
Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr. Οι αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ
σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού και των εγγράφων της
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. Στη συνέχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο
αποτελεί έγγραφο της σύμβασης στο αναπόσπαστο τμήμα αυτής, διατίθεται από την
αναθέτουσα αρχή ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή στο ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να το
συμπληρώσουν οι οικονομικοί φορείς και να το επιβάλλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf
και ψηφιακά υπογεγραμμένο.
8.1.2. Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην αριθμ. 2/2017 μελέτη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου).
Επισημαίνονται τα εξής:
1. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικό
διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο,
όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της κατά περίπτωση κείμενης νομοθεσίας, στις διατάξεις
του άρθρ. 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 και στην παρούσα Διακήρυξη.
2. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
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3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή2017-05-11
τα άλλα στοιχεία του
17PROC006166880

υποφακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής - τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτούς εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.
Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο του
Δήμου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά), είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τους ίδιους και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά, είναι η εγγύηση συμμετοχής και τα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
4. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από το άνοιγμα της προσφοράς
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του.
5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν συμπληρωματικές
διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι
υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός επτά
(7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής ηλεκτρονικής
ειδοποίησης.
6. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους σημαίνονται από
αυτούς με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς
τους που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή
εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της.
8.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
8.2.1. Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει
αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο δεκαδικά ψηφία.
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Καθώς η οικονομική προσφορά έχει
αποτυπωθεί στις
17PROC006166880
2017-05-11

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του
ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της
οικονομικής προσφοράς, όπως αυτό ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης διακήρυξης,
σε μορφή pdf. Οι τιμές στο ανωτέρω έντυπο προσφοράς συμπληρώνονται αριθμητικώς και
ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή δε λαμβάνεται υπόψη. Η ολόγραφη αναγραφή της
προσφερόμενης τιμής υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.
Δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της
προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον
(υπο)φάκελο “Δικαιολογητικά συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά”. Ομοίως δεν αναγνωρίζεται
και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ
παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς
στον (υπο)φάκελο “Οικονοµική Προσφορά”.
8.2.2. Όλα τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία θα περιλαμβάνονται στον φάκελο αυτό, θα είναι εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ (€).
8.2.3. Οι Διαγωνιζόμενοι που θα υποβάλουν Οικονομική Προσφορά υπό όρους ή αιρέσεις ή
που θα υποβάλουν αόριστη προσφορά αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
8.2.4. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους Υποψηφίους,
αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του
συνόλου των εργασιών που περιγράφονται στις Γεωτεχνικές Προδιαγραφές και στην
Γεωτεχνική Έκθεση και τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό τους έχουν συνυπολογισθεί και
ληφθεί υπόψη όλες οι δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών που θα
απασχοληθούν και κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών
αυτών, όλες οι δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης
και λοιπά κόστη, με τα οποία βαρύνεται ο ανάδοχος, όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το
όφελός του και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού της μελέτης.
8.2.5. Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον Ανάδοχο και θα παραμείνουν σταθερές καθ'
όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δε θα τεθούν σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Εγγυητικές Επιστολές
9.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
9.1.1. Για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ίση με ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού της Μελέτης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ίση
με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ (4.170,00 €).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να προσκομισθεί από τους διαγωνιζόμενους στην
Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 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
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μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια
της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
17PROC006166880
2017-05-11
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για διακόσιες δέκα (210) ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
- Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα
73 έως 78, του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη.
- Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: αα) την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και ββ) την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών.
- Η εγγύηση συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, 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, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
- Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
9.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
9.2.1. Ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση της Σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει
προ η κατά την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της
αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
- Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών, κατά τον χρόνο που με
βάση τη σύμβαση ο φορέας υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
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των παρατηρήσεων και της

εκπρόθεσμης.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει απαραίτητα
να αναφέρει ότι αναφέρει και η εγγύηση συμμετοχής και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016
ΑΡΘΡΟ 10ο
Διάθεση τευχών - Διευκρινίσεις επί των τευχών του Διαγωνισμού - Αποδοχή όρων
διαγωνισμού
10.1. Διάθεση τευχών
Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της Διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή)
διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του δήμου στη διεύθυνση: www.lamia.gr
10.2. Διευκρινίσεις επί των τευχών του Διαγωνισμού:
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται εγκαίρως
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Οι
συμπληρωματικές πληροφορίες αναρτώνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ
το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Αποκλίσεις – Διευκρινίσεις - Εναλλακτικές προσφορές
Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι
αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές και ειδικές συνθήκες των
εργασιών και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους σχετικούς όρους όλων ανεξαιρέτως των τευχών του διαγωνισμού.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
- Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας
αρχής
μπορούν
να
καλούν,
ηλεκτρονικά,
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη
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κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες
ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου
και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες
συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία,
πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.4250/2014 (A 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά
ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων
ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
- Πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής μπορούν να καλούν, ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τους προσφέροντες να
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος
σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα
που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να
έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Εκπρόθεσμες προσφορές/εναλλακτικές προσφορές & αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε
καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 13/06/2017 και
ώρα 10.30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που
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κρίθηκαν αποδεκτές μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Αν η
συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την
ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων),
αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις (3) ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία
αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη
επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή
ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους
Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε
περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία
επαναλαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
α. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην ημερομηνία που
καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζοντα ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες
ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
β. Η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους
φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των
προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και
τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής
Προσφοράς» και μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά του υποφακέλου με την
ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνικής Προσφοράς», ανά φύλλο.
Οι υποφάκελοι με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 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 την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν
υποβάλει προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων απ’ αυτούς δικαιολογητικών, σε
πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη της.
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Διαγωνισμού προχωρεί στην
αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την
πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών
προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της
Υπηρεσίας.
ε. Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό
περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες
προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη», ως προς τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και
όλα τα ανωτέρω καταχωρούνται στο πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών –τεχνικών
προσφορών.
στ. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του
συστήματος από το Δήμο Λαμιέων, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω
της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες –οικονομικούς
φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί των υποβληθέντων εγγράφων ή
δικαιολογητικών και για παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου των τεχνικών
προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες –οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται
επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και
κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις –συμπληρώσεις εντός
των προθεσμιών που τους ορίζονται, (βλέπε και άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης).
ζ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνική προσφορά),
κατά το ανωτέρω στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού η
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους
συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα
ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
η. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία, η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού
προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομική Προσφορά και οι
συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών.
θ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως
φάκελο και τους υποφακέλους με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για
όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο και μονογράφει και
σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά των υποφακέλων αυτών. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την
επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται
έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται αποκλειστικά
βάσει τιμής.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια
αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών δεν γίνεται
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομική Προσφορά. Επίσης οι φάκελοι και
οι υποφάκελοι με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Για όλα τα ανωτέρω η επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών,
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με το πρακτικό
αυτό για την αποδοχή ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και για την ανάδειξη αυτού
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος).
ι. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του
συστήματος από το Δήμο Λαμιέων, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω
της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς
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φορείς, για παροχή διευκρινίσεων επί
του περιεχομένου των οικονομικών προσφορών. Οι
17PROC006166880
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συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή
απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά
περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των
προθεσμιών που τους ορίζονται, (βλέπε και άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης).
ια. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και
σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος,
αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους προσφέροντες,
για ενημέρωση.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη - κατακύρωση
(σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016)
Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά,
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
περίπτωση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται, σε σφραγισμένο φάκελο, από τον
προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη
μορφή, (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο), στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά. Από το πρωτόκολλο, ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης Διαγωνισμού. Υπεύθυνες
δηλώσεις ή άλλα έγγραφα που υπογράφονται ψηφιακά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους
και φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, δεν απαιτείται να προσκομίζονται και σε
έντυπη μορφή.
Ενδεικτικά, ο σφραγισμένος φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:






ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: Δήμος Λαμιέων
Τίτλος της σύμβασης: Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Λαμιέων
Καταληκτική
ημερομηνία
(ημερομηνία
λήξης
προθεσμίας
υποβολής
προσφορών):
Στοιχεία του οικονομικού φορέα:
• επωνυμία,
• διεύθυνση,
• αριθμός τηλεφώνου,
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
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Β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής:
17PROC006166880
2017-05-11
1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχει καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν
4412/2016 (Α /147/8-8-2016). (Βλέπε και άρθρο 6 παράγραφος 1 της διακήρυξης).
Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),
οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),
ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των
ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ),
σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου
αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού
μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας,
σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάσταση του στην Ελλάδα
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το
καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα
εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση.
Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν.
1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι
οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας
σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
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4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά2017-05-11
περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας,
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από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα τα προσκομίσουν οι εξής:
Φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
Νοµικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
5. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου της χώρας
εγκατάστασής τους, όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των
εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των ζητούμενων εργασιών θα οδηγεί σε
αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο
τους. Συγκεκριμένα υποβάλουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
7. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση. Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η προσφορά ένωσης οικονομικών φορέων υπογράφεται ψηφιακά, υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο 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.
Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, κατά
περίπτωση, είναι τα ακόλουθα:
- Το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), ή το
τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.Μ.Η..
- Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και
οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται
για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα
ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα
πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει
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να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν
τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο
17PROC006166880
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διαγωνισμό.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν
τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.
Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που
προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση 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).
8. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων διακήρυξης, των Γεωτεχνικών Προδιαγραφών και
της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, υπογεγραμμένη ψηφιακά.
9. Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του μειοδότη Νομικού Προσώπου δεν
λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών, υπογεγραμμένη ψηφιακά.
10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του μειοδότη σε διαγωνισμούς
Δημοσίου ή Ο.Τ.Α, υπογεγραμμένη ψηφιακά.
11. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων σε περίπτωση που γίνει ο ανάδοχος της εργασίας, υπογεγραμμένη ψηφιακά.
12. Πιστοποιητικό σπουδών γεωπονίας ή τεχνολογίας γεωπονίας ή δασολογίας ή
τεχνολογίας δασοπονίας του συμμετέχοντος ή ενός τουλάχιστον απασχολούμενου στην
επιχείρησή του, βάσει κατάστασης προσωπικού.
13. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
ISO 9001:2008 Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 14001:2004 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
14. Κατάσταση προσωπικού: Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει για το έτος 2017 να
απασχολούν, με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον τέσσερα (3) άτομα εργατοτεχνικό
προσωπικό και έναν (1) επιβλέποντα γεωτεχνικό (γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο ή
δασολόγο ή τεχνολόγο δασοπονίας), εκτός εάν είναι ίδιος γεωτεχνικός. Για το λόγο αυτό
απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
α) Ονομαστική Κατάσταση προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία (Ε7, ΑΠΔ ή άλλο) που
θα αποδεικνύει ότι πράγματι απασχολεί το παραπάνω απαιτούμενο προσωπικό, με τις ημέρες
και ώρες εργασίας εκάστου εργαζόμενου, τη συνολική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται, το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως αποδοχές
αυτών και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και την ειδικότητα με την οποία έχουν
προσληφθεί και,
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β) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περιόδους
αυξημένων αναγκών
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(Άνοιξη – Καλοκαίρι) το
εργατοτεχνικό προσωπικό θα αυξάνεται αναλόγως της σημαντικότητας του έργου, του όγκου
των εργασιών, τα χρονικά όρια εκτέλεσης της εργασίας τις συνθήκες εργασίας και τον τρόπο
εκτελέσεως για τη σωστή, έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
15. Συμβάσεις τριών (3) τουλάχιστον σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν την
τελευταία πενταετία, συνολικού προϋπολογισμού 100.000 € (χωρίς ΦΠΑ), οι οποίες να
αποδεικνύουν εμπειρία σε εργασίες συντήρησης πρασίνου όπως: συντήρηση χλοοτάπητα
γηπέδων, κατασκευής χλοοτάπητα γηπέδων, λιπάνσεις, ψεκασμούς, φυτεύσεις, αποψιλώσεις,
κλαδέματα κλπ.. Οι παραπάνω συμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης - συνεργασίας από τους δημόσιους φορείς υλοποίησης των έργων εργασιών. Αν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, με συμφωνητικά θεωρημένα από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
16. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα περιγράφεται ο τεχνικός εξοπλισμός που έχει στη
διάθεσή του ο προσωρινός μειοδότης, είτε είναι ιδιόκτητος είτε τον έχει μισθώσει.
Πέραν της πιο πάνω αναφερόμενης (περ. 16) Υ.Δ., ο προσωρινός μειοδότης υποχρεούται να
καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Για τα οχήματα (όχημα μικτής χρήσης):
• Άδεια κυκλοφορίας.
• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.
• Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας 2017.
• ΚΤΕΟ.
β) Για τον ελκυστήρα με ειδικά ελαστικά (μπαλονέ) κατάλληλο για χλοοτάπητα άνω των 40
HP (για τα Παρελκόμενα)
• Άδεια κυκλοφορίας.
• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.
γ) Για τα υπόλοιπα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, και όπου απαιτείται (βάσει
νόμου), θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα παραστατικά που απαιτούνται για
την νόμιμη και ασφαλή λειτουργία τους.
Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίζεται για
τον ιδιόκτητο τεχνικό εξοπλισμό αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς του, ενώ για το
μισθωμένο τεχνικό εξοπλισμό το συμφωνητικό μίσθωσης, το οποίο θα αναφέρει ότι
μισθώνεται για τη συγκεκριμένη εργασία.
Επιπλέον, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε δικαιολογητικά,
πιστοποιητικά, έγγραφα ή πληροφορίες απαιτούνται κατά την κρίση του, για την υπογραφή
της Σύμβασης. Οι ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.
Γ. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να
τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία,
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η

23

εγγύηση συμμετοχής του, και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
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αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος
και 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 αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.
4412/2016, (άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης), ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016,
(άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης), ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο
75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται.
Δ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες
μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση των συμμετεχόντων που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, οι οποίοι δικαιούνται
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
Ειδικότερα:
α. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»,
στην ημερομηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά ο
φάκελος «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, που υπέβαλαν
παραδεκτές προσφορές, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
β. Η Επιτροπή Διενέργειας- Αξιολόγησης Διαγωνισμού αφού έχει παραλάβει τον ενσφράγιστο
φάκελο με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά, ο οποίος έχει
κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), τον αποσφραγίζει και
μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που βρίσκονται μέσα σ’ αυτόν, ανά φύλλο.
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γ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ΔιενέργειαςΑξιολόγησης
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Διαγωνισμού προχωρεί στην
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν για την πληρότητα και την
νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Για όλα τα ανωτέρω η επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών
κατακύρωσης, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με
το πρακτικό αυτό για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύμβασης.
δ. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του
συστήματος από το Δήμο Λαμιέων, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω
της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στον προσωρινό ανάδοχο, για παροχή
διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο
προσωρινός ανάδοχος, υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες
διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται, (βλέπε και άρθρο
11 της παρούσας διακήρυξης).
ε. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Η απόφαση μαζί με όλα τα πρακτικά της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, αναρτώνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική
ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος,
αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, για ενημέρωση. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει
τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους
προσφέροντες.
Εφόσον κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα, του οποίου η προσφορά
είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή
ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
Σύμφωνα με το άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το
δικαίωμα, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, να αποφασίσει, τη ματαίωση της
διαδικασίας ή την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη
των όρων της.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Οψιγενείς μεταβολές
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα
έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών του άρθρου 14 της παρούσας διακήρυξης, και κατά την σύναψη της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. γ της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν.
4412/2016.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, οι οποίες επήλθαν ή για τις
οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την
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ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για
την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 14
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της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Ενστάσεις
(σύμφωνα με τα άρθρα 127, 221 & 379 του Ν. 4412/2016)
16.1. Κατά των πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με
τα παρακάτω οριζόμενα:
• κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
• κατά οποιασδήποτε άλλης πράξης της αναθέτουσας αρχής που αφορά αυτόν το
Διαγωνισμό η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
16.2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 127 & 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
όργανο.
Τρόπος Υποβολής και Εξέτασης των ενστάσεων (σύμφωνα με το άρθρο 12 της Κ.Υ.Α.
Π1/2390/16- 10-2013 (Φ.Ε.Κ. 2677/Β'/21-10-2013: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων»).
• Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δε φέρει
ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση
αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει
η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης
είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης
μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της
ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία
άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. Ο χειριστής του διαγωνισμού
συγκεντρώνει τις ενστάσεις και τις προωθεί μέσω του συστήματος στην Επιτροπή
διεξαγωγής και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και
συντάσσει σχετικό πρακτικό. Εφόσον τα μέλη διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή το πρακτικό
μετατρέπεται σε αρχείο .pdf και υπογράφεται ψηφιακά από τα μέλη της επιτροπής. Στην
περίπτωση που τα μέλη της επιτροπής δεν διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή το πρακτικό
εκτυπώνεται και υπογράφεται με φυσική υπογραφή από τα μέλη. Ταυτόχρονα στο
ηλεκτρονικό αρχείο του πρακτικού (χωρίς τις φυσικές υπογραφές) αναγράφεται «ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και το πρακτικό μετατρέπεται σε αρχείο .pdf το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο πρακτικό προωθείται μέσω του συστήματος, από
τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού. Ο χειριστής το αναρτά ως
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φυσικά υπογεγραμμένο πρακτικό
διαβιβάζεται στο χειριστή του διαγωνισμού. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προωθεί το
πρακτικό σε φυσικό έγγραφο προς την Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται
αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την άσκηση της ένστασης.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών από την άσκηση της ένστασης,
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Όσον αφορά το απαιτούμενο για το παραδεκτό της ένστασης παράβολο, αυτό
υποβάλλεται μαζί με την ένσταση ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται σε
έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Υπογραφή της Σύμβασης
1. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 της παρούσας διακήρυξης,
(άρθρο 80 του Ν. 4412/2016), έπειτα από σχετική πρόσκληση.
2. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (δηλαδή την προσφορά με την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή). Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση β ' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
3. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για χρηματικό ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) επί της
αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9.2. της
παρούσης διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν
και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχόν
τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
• Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
• Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
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• Τον λόγο για τον οποίο καταρτίζεται.
• Την συμφωνηθείσα τιμή.
• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
• Τον τρόπο παραλαβής.
• Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.
• Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
• Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, σε έγγραφο του Δήμου και θα υπογραφεί
από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 132 του
Ν.4412/2016. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Παρακολούθηση Σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του δήμου Λαμιέων.
Η πιο πάνω Υπηρεσία θα ορίσει με απόφασή της επιβλέποντα για την συνεχή
παρακολούθηση σε ημερήσια βάση της εκτέλεσης της σύμβασης. Ο επιβλέποντας θα
πιστοποιεί την εκτέλεση των εργασιών και θα ελέγχει τη συμμόρφωσή του αναδόχου με τους
όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του επιβλέποντα η Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει
έγγραφο με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί καθημερινά ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα καταγράφονται η
τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, η περιοχή που θα εργάζεται, έκτατα συμβάντα και
άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο αυτό θα
παραδίδεται καθημερινά στην επιβλέπουσα υπηρεσία θα συνυπογράφεται από τον
επιβλέποντα της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί τόπου παρατηρήσεις για την
τήρηση των όρων της σύμβασης.
Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει από τον επιβλέποντα εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας το
οποίο θα πρέπει να εκτελεί. Σε περίπτωση μη εκτελέσεως της εργασίας η μέρος αυτής για
περισσότερο από πέντε (5) ημέρες ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (εξαιρείται η
περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων).
Πέραν όμως από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να
ανταποκρίνεται εντός 24ώρου σε έκτατες περιπτώσεις μετά από εντολή της επιβλέπουσας
υπηρεσίας.
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ΑΡΘΡΟ 20ο
Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης - Δυνατότητα Παράτασης της Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της με
δυνατότητα δίμηνης παράτασης ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής
και:
• ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητά του &
• εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση.
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.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τις προϋποθέσεις ότι :
α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που
καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης
της.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 132 του
Ν.4412/2016. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί
αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεστεί αυτοδίκαια.
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και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει
σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 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.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεσιών – Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση
των υπηρεσιών αυτών με άλλες, 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
πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων
υπόψη των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου κατά την περίπτωση γ' της
παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού (άρθρο 203) και περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για
τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση

30

προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης
του αναδόχου προς την ειδική όχληση και
17PROC006166880
2017-05-11
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
κατά περίπτωση.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
νόμου Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά
και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 25ο
Ποινικές ρήτρες
Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου
στις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα του Δήμου να τον κηρύξει έκπτωτο,
επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις συγκεκριμένα:
Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αιτήματα της επιβλέπουσας υπηρεσίας με εισήγηση
συνοδευόμενη από επίσημη αλληλογραφία με τον ανάδοχο, από όπου θα προκύπτει η
αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων θα επιβάλλεται στον ανάδοχο κατόπιν ανέκκλητης
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ποινική ρήτρα ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Οι εργασίες που δεν θα εκτελούνται σύμφωνα με τις Γεωτεχνικές Προδιαγραφές και τις
υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας δεν θα πιστοποιούνται και δεν θα πληρώνονται. Ενώ
σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις
θα κηρύσσεται έκπτωτος. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή
το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 26ο
Τρόπος πληρωμής
Καθώς οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών και την τιμολόγηση αυτών. Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100%
της αξίας της τμηματικής παράδοσης των εργασιών.
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α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, σύμφωνα με το
άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την εκάστοτε τμηματική παραλαβή
της εργασίας από την αρμόδια υπηρεσία και εφόσον δεν διαπιστωθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία
ως προς την ποιότητα της εργασίας.
Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την
έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Η
έκδοση και υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Κατά τα λοιπά για τον τρόπο πληρωμής ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 27ο
Κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν, με
βάση τις κείμενες διατάξεις, κατά την ημερομηνία πληρωμής του, συμπεριλαμβανομένης της
κράτησης 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 28ο
Δωσιδικία - Εφαρμοστέο δίκαιο - Γλώσσα του Διαγωνισμού
1. Για την επίλυση κάθε διαφοράς, διένεξης ή διαφωνίας ήθελε τυχόν προκύψει μεταξύ,
αφενός, των Διαγωνιζόμενων και, αφετέρου, του Δήμου, τόσο στο πλαίσιο διενέργειας του
Διαγωνισμού όσο και στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί στην
περίπτωση ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού και ανακήρυξης Αναδόχων, κατά τόπο αρμόδια
είναι το Δικαστήριο Λαμίας και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.
2. Γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι
συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα.
3. Έγγραφα σε γλώσσα εκτός της ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη
μετάφρασή τους στην ελληνική. Επικρατούσα γλώσσα είναι πάντοτε η ελληνική.
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
- Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του
Κώδικα Δικηγόρων ή
- Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα
προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα
ή
- Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008 ή από πτυχιούχους μεταφραστές
του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Δηλώσεις του Δήμου
1. Η διενέργεια του Διαγωνισμού δεν κατατείνει υποχρεωτικά στη σύναψη Συμβάσεως για τις
εργασίες συντήρησης πρασίνου. Κατά συνέπεια, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
δικαιούται, αζημίως και εφόσον αιτιολογημένα κρίνει σκόπιμο, να μην ολοκληρώσει την
προβλεπόμενη διαδικασία, να διακόψει, να ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο για τον Δήμο τον
Διαγωνισμό στο σύνολό του και να μην προχωρήσει στην ανακήρυξη Αναδόχου και στην
σύναψη Σύμβασης.
2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού
και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και
σε κάθε μέρος της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου
Αναδόχου των όρων διενέργειας και των τευχών του Διαγωνισμού στο σύνολό τους. Οι
υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Προσφοράς, κλπ.
ΑΡΘΡΟ 30ο
Χρόνος ισχύς των προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς
φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
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 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.
ΑΡΘΡΟ 31ο
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5
του Ν.2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).
ΑΡΘΡΟ 32ο
Προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τις προϋποθέσεις και τους
όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
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Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, (www.diavgeia.gov.gr),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/10, (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για την «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”.
Επίσης περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν.4013/11. Τέλος το σύνολο των τευχών του
διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη
διεύθυνση: www.lamia.gr

ΑΡΘΡΟ 34ο
Διατάξεις
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του νόμου 4412/16 καθώς και οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 228/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ: 258.552,40 € (με ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :

2 / 2017

ΧΡΗΣΗ:

2017 - 2018

Κ.Α.:35.6262.0002
2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του/της(φυσικού προσώπου)…………………………………………………………………...……..
ή
Της εταιρείας (ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση)
………………………………………………………………………………………………………………
όπως νόμιμα εκπροσωπείται από
………………………………………………………………………………………………………….....,
Με έδρα τ……………………………οδός…………………….………………………………....……..
αριθμ.:……,Τ.Κ…………,
τηλ.………………………….……….……….…………….,fax………………..………………………,
email…………………………………………
ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με
τίτλο : «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Λαμιέων» Προεκτιμώμενης
Αμοιβής: 258.552,40 € (με Φ.Π.Α.)
ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ
1. Την Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών που
αναφέρεται ανωτέρω.
2. Τα συμβατικά τεύχη.
3. Τις γενικές και (μετά από επιτόπια εξέταση) τοπικές συνθήκες, τις ιδιομορφίες και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και
γενικά όλους τους όρους συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με την Διακήρυξη.
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
Ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους, υποβάλουμε την προσφορά για την ως άνω σύμβαση
και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της σύμβασης προσφέροντας συνολικά
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)………………………………………………………………………………………..
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)…………………………… και αναλυτικά τις Τιμές επί του Προϋπολογισμού της
Υπηρεσίας και συγκεκριμένα:
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μον. Μετρ.

Ποσότητα

Στρ.

2.940,00

Άρδευση Χλοοτάπητα

Στρ.

17.850,00

Λίπανση Χλοοτάπητα

Στρ.

360,00

Χημική Ζιζανιοκτονία

Στρ.

127,50

Καταπολέμηση Ασθενειών

Στρ.

127,50

Αερισμός Χλοοτάπητα

Στρ.

22,50

Αραίωμα Χλοοτάπητα (καθαρισμός Thatch)

Στρ.

22,50

Είδος εργασίας
Κοπή χλοοτάπητα

3

Αμμοδιανομή Χλοοτάπητα

m

680,00

Κυλίνδρισμα Χλοοτάπητα

Στρ.

360,00

Εγκατάσταση Έτοιμου Χλοοτάπητα

2

m

4.200,00

Γραμμογράφηση

Μέτρα

147.000,00

Συντήρηση αρδευτικού

Γήπεδα

14,00

Τιμή(€)

Δαπάνη(€)

Σύνολο εργασιών
ΦΠΑ (24%)
Συνολική δαπάνη

…………………………
(τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα – Υπογραφή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ: 258.552,40 € (με ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/ 2017

ΧΡΗΣΗ:

2017 - 2018

Κ.Α.: 35.6262.0002
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών με σκοπό τη συντήρηση
του χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου που ανήκουν στα διοικητικά όρια του
Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων για διάστημα ενός έτους.
Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει τη συντήρησης του χλοοτάπητα στα
εξής 14 γήπεδα ποδοσφαίρου:
1. Λαμίας,
2. Άμπλιανης
3. Καμαρίτσας
4. Ευρυτάνων
5. Δίβρης
6. Αγίας Παρασκευής
7. Ροδίτσας
8. Μαγνησίας
9. Ανθήλης
10. Φραντζή
11. Σταυρού
12. Λιανοκλάδιου
13. Ροδωνιάς
14. Μεξιατών
Τα τρία (3) πρώτα γήπεδα (Λαμίας, Άμπλιανης, Καμαρίτσας) θα καλούνται γήπεδα τύπου
Α επαγγελματικής κατηγορίας και θα χρησιμοποιούνται από την ομάδα της Λαμίας.
Τα υπόλοιπα έντεκα (11) γήπεδα (Ευρυτάνων, Δίβρης, Αγίας Παρασκευής, Ροδίτσας,
Μαγνησίας, Ανθήλης, Φραντζή, Σταυρού, Λιανοκλαδίου, Ροδωνιάς, Μεξιατών.) θα καλούνται
γήπεδα τύπου Β ερασιτεχνικής κατηγορίας και θα χρησιμοποιούνται από τα ερασιτεχνικά
σωματεία της περιοχής.
Οι βασικές εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα είναι: η κοπή, η λίπανση, η άρδευση, η
χημική ζιζανιοκτονία, η καταπολέμηση ασθενειών, ο αερισμός, το αραίωμα (καθαρισμός
Thatch), η αμμοδιανομή, το κυλίνδρισμα, η εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα, η
γραμμογράφηση και η συντήρηση του αρδευτικού δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες
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δίνονται στις γεωτεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένες οδηγίες θα δίνονται επί τόπου του
έργου από την ομάδα επίβλεψης.
Για τη σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τιμές από το ελεύθερο εμπόριο. Ο Δήμος
Λαμίας συντάσσει τη μελέτη αυτή με προϋπολογισμό 258.552,40 € με Φ.Π.Α. 24% και αφορά
τις εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα σε 14 γήπεδα ποδοσφαίρου. Οι παραπάνω
εργασίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων
ποδοσφαίρου Δήμου Λαμιέων» με Κ.Α.: 35.6262.0002 του έτους 2017.

Λαμία Ιανουάριος 2017
Ο Συντάξας & Προϊστάμενος Τμήματος
Περιβάλλοντος - Πρασίνου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 20/01/2017
Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας

Κούρτης Ευάγγελος
ΤΕ. Δασοπόνος

Στεφανής Κωνσταντίνος
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός ΤΕ.4/Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ: 258.552,40 € (με ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/ 2017

ΧΡΗΣΗ: 2017 - 2018

Κ.Α.: 35.6262.0002
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Κοπή χλοοτάπητα.
Αφορά την εργασία κοπής του χλοοτάπητα των γηπέδων με χλοοκοπτικό ελκυστήρα και
χορτοκοπτικό. Η εργασία κοπής με χορτοκοπτικό θα προηγείται του κουρέματος με τον
χλοοκοπτικό ελκυστήρα και θα γίνεται στις άκρες του γηπέδου και στην περιοχή γύρω από τα
τέρματα. Η κοπή του χλοοτάπητα θα γίνεται σε ύψος τέσσερα έως πέντε (4 - 5) εκατοστά από
την επιφάνεια του εδάφους. Η κουρεμένη επιφάνεια θα είναι ομοιόμορφα κομμένη χωρίς να
παρουσιάζονται σημεία στα οποία δεν έχει κοπεί το χόρτο. Κατά την εργασία κουρέματος δεν
θα μένουν επάνω στην επιφάνεια του χλοοτάπητα υπολείμματα κομμένου χόρτου. Τα
προϊόντα κοπής θα μαζεύονται με τον χλοοκοπτικό ελκυστήρα και θα απομακρύνονται
αυθημερόν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία με ευθύνη του εργολάβου.
Οι επεμβάσεις θα γίνουν ως εξής:
Στα γήπεδα τύπου Α θα γίνουν συνολικά είκοσι οχτώ (28) κοπές στο κάθε γήπεδο.
Στα γήπεδα τύπου Β θα γίνουν συνολικά είκοσι οχτώ (28) κοπές στο κάθε γήπεδο.
2. Άρδευση Χλοοτάπητα.
Αφορά την άρδευση χλοοτάπητα των γηπέδων, ο οποίος κατά τους θερινούς μήνες έχει
αυξημένες ανάγκες σε νερό με συνέπεια να χρειάζεται συχνή άρδευση. Όλα τα γήπεδα
διαθέτουν αυτόματο αρδευτικό σύστημα η διάρκεια καθώς και η συχνότητα άρδευσης θα
καθορίζεται και θα διαφοροποιείται ανάλογα με τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της
περιοχής. Ως ελάχιστος χρόνος άρδευσης κατά στάση με τις κλιματικές συνθήκες του Δήμου
Λαμιέων ορίζεται τα είκοσι λεπτά (20min). Η άρδευση θα γίνεται σε ώρες κατά τις οποίες δεν
πνέουν άνεμοι και δεν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες (βραδινές ώρες ή νωρίς το πρωί).
Προβλέπεται επίσης και η άρδευση του χλοοτάπητα χειρωνακτικά, τοπικά με λάστιχο, σε
σημεία που δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη από το αυτόματο αρδευτικό σύστημα για διαφόρους
λόγους (βλάβη αρδευτικού, πνοή ανέμων κλπ.).
Οι επεμβάσεις θα γίνουν ως εξής:
Στα γήπεδα τύπου Α θα γίνουν συνολικά εκατό εβδομήντα (170) αρδεύσεις στο κάθε γήπεδο.
Στα γήπεδα τύπου Β θα γίνουν συνολικά εκατό εβδομήντα (170) αρδεύσεις στο κάθε γήπεδο.
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3. Λίπανση χλοοτάπητα.
Η λίπανση του χλοοτάπητα θα γίνεται με λιπασματοδιανομέα, με λίπασμα σύνθετου τύπου
π.χ. 12-12-17 + 2Mg, το οποίο θα χορηγεί ο ανάδοχος. Οι λιπάνσεις θα γίνονται κυρίως νωρίς
την άνοιξη αλλά και αρχές φθινοπώρου σε συνεννόηση πάντα με την επιβλέπουσα υπηρεσία
με λιπαντική δόση πενήντα κιλά (50kg) το στρέμμα.
Οι επεμβάσεις θα γίνουν ως εξής:
Στα γήπεδα τύπου Α θα γίνουν συνολικά πέντε (5) λιπάνσεις στο κάθε γήπεδο. Στα γήπεδα
τύπου Β θα γίνουν συνολικά τρεις (3) λιπάνσεις στο κάθε γήπεδο.
4. Χημική ζιζανιοκτονία.
Ο ψεκασμός θα γίνεται ελεγχόμενα για την καταπολέμηση των ζιζανίων με ψεκαστικό το
οποίο θα αναρτάται σε μικρό ελκυστήρα. Ο ανάδοχος θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας (μάσκα προσώπου, πλαστικά γάντια, αδιάβροχη στολή). Ο ψεκασμός θα γίνεται
πρωινές ώρες από 5:30π.μ έως 9:00π.μ και κατά την διάρκεια του δεν επιτρέπεται η
κατανάλωση ποτών, τροφίμων και το κάπνισμα. Θα χρησιμοποιείται εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για
την καταπολέμηση των πλατύφυλλων ζιζανίων ( tribenuron methyl 50% SG, bentazone 48%
SL κλπ. ).
Οι επεμβάσεις θα γίνουν ως εξής:
Στα γήπεδα τύπου Α θα γίνουν συνολικά δύο (2) ψεκασμοί στο κάθε γήπεδο.
Στα γήπεδα τύπου Β θα γίνει συνολικά ένας (1) ψεκασμός στο κάθε γήπεδο.
5. Καταπολέμηση ασθενειών.
Οι μυκητιάσεις αποτελούν τις πιο συνηθισμένες ασθένειες των γηπέδων χλοοτάπητα. Οι
κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και η υγρασίας προκαλούν μια σειρά παρασιτικών –
μυκητολογικών προσβολών (pythium, fusarium, rhizoctonia κλπ), η καταπολέμηση των
οποίων γίνεται με τη χρήση μυκητοκτόνων. Οι ψεκασμοί με το κατάλληλο μυκητοκτόνο
(διασυστηματικό) θα λειτουργούν ως επί το πλείστον προληπτικά, αλλά και θεραπευτικά αν
παραστεί ανάγκη. Η επιλογή του μυκητοκτόνου θα γίνει σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Τα
σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι επεμβάσεις θα γίνουν ως εξής:
Στα γήπεδα τύπου Α θα γίνουν δύο (2) επεμβάσεις στο κάθε γήπεδο.
Στα γήπεδα τύπου Β θα γίνει συνολικά ένας (1) ψεκασμός στο κάθε γήπεδο.
6. Αερισμός χλοοτάπητα.
Ο αερισμός είναι η καλλιεργητική πρακτική με την οποία το έδαφος που έχει υποστεί
συμπίεση ανακουφίζεται και αποκτά εκ νέου την ικανότητα ανεμπόδιστης κυκλοφορίας υγρών
και αέριων στοιχείων που υποστηρίζουν το μεταβολισμό του ριζικού συστήματος. Ο αερισμός
θα γίνει με μηχάνημα αερισμού μεγάλων επιφανειών, με μήκος εξαρτημάτων που θα
διεισδύουν και διαπερνούν το έδαφος τα 10 εκ. (ελαφρός αερισμός). Η κάθε επέμβαση θα
γίνεται μετά από εντολή της επιβλέπουσας αρχής. Οι επεμβάσεις θα γίνουν ως εξής:
Μόνο στα γήπεδα τύπου Α Θα γίνει μία (1) επέμβαση αερισμού σε κάθε γήπεδο
7. Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός Thatch).
Το αραίωμα του χλοοτάπητα είναι η πρακτική της αραιώσεως ή απομακρύνσεως του
στρώματος thatch που δημιουργείται με τη πάροδο του χρόνου και είναι το σύνολο των
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ζώντων και νεκρών βλαστών, κομμένων φύλλων, ριζών κ.λ.π. μεταξύ ζώνης βλάστησης και
επιφάνειας του εδάφους. Η εξαραίωση του χλοοτάπητα γίνεται με ειδικά χλοοκοπτικά
μηχανήματα που με ειδικές λεπίδες κόβουν την επιφάνεια στο επιθυμητό βάθος και αφαιρούν
το στρώμα που υπάρχει. Εποχή αραιώματος είναι νωρίς την άνοιξη έως αρχή καλοκαιριού. Η
κάθε επέμβαση θα γίνεται μετά από εντολή της επιβλέπουσας αρχής.
Οι επεμβάσεις θα γίνουν ως εξής:
Μόνο στα γήπεδα τύπου Α. Θα γίνει μία (1) επέμβαση αραιώματος σε κάθε γήπεδο.
8. Αμμοδιανομή χλοοτάπητα.
Η αμμοδιανομή είναι μια εργασία που συνίσταται να γίνεται μετά από το Αραίωμα
(καθαρισμός Thatch) η τον Αερισμό. Η διασπορά θα γίνεται με ειδικό αμμοδιανομέα έτσι ώστε
η άμμος να διανεμηθεί μόνη της στις τρύπες που έχουν γίνει μετά από τον αερισμό η το
αραίωμα του χλοοτάπητα. Το στρώμα της άμμου δεν πρέπει ποτέ να είναι παχύτερο από 0,5
εκ. Η άμμος πρέπει να είναι ποταμίσια και καλά πλυμένη.
Η επικάλυψη του γηπέδου με άμμο είναι μια ενέργεια που αποβλέπει στην αύξηση του
πορώδους στο επιφανειακό στρώμα γηπέδου. Η κάθε επέμβαση θα γίνεται μετά από εντολή
της επιβλέπουσας αρχής.
Οι επεμβάσεις θα γίνουν ως εξής:
Στα γήπεδα τύπου Α. Θα γίνει δύο (2) επεμβάσεις αμμοδιανομής σε κάθε γήπεδο με 40
κυβικά άμμο ανά γήπεδο.
Στα γήπεδα τύπου Β. Θα γίνει μία (1) επέμβαση αμμοδιανομής σε κάθε γήπεδο με 40 κυβικά
άμμο ανά γήπεδο.
9. Κυλίνδρισμα χλοοτάπητα.
Το κυλίνδρισμα είναι μια εργασία κατά την οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Γίνεται
πάντα μετά τον χειμώνα όταν έχουμε παγετούς ή για να επιδιορθώσουμε μικρές ανωμαλίες
του εδάφους ή το ριζικό σύστημα να έρθει σε καλύτερη επαφή με το έδαφος . Η εργασία αυτή
γίνεται με συρόμενο κύλινδρο εναλλασσόμενου βάρους. Ο ανάδοχος θα κυλινδράρει τον
χλοοτάπητα όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο μετά το κούρεμα και πριν το πότισμα. Τα γήπεδα
θα χρησιμοποιούνται αγωνιστικά από αρχές Σεπτεμβρίου. Κάθε Δευτέρα θα γίνεται έλεγχος
κατά τον οποίο θα ξαναμπαίνουν στη θέση τους οι σβώλοι του χώματος και θα καλύπτονται τα
κενά με φυτόχωμα. Οι επεμβάσεις μπορεί να γίνουν την Άνοιξη - Καλοκαίρι μόνο αν κριθεί
απαραίτητο από την επιβλέπουσα αρχή και Φθινόπωρο - Χειμώνα μετά τους αγώνες
ποδοσφαίρου και όσες φορές είναι απαραίτητο, θα γίνεται ισοπέδωση-κυλίνδρισμα του
εδάφους για εξάλειψη των παραμορφώσεων.
Οι επεμβάσεις θα γίνουν ως εξής:
Στα γήπεδα τύπου Α θα γίνουν πέντε (5) επεμβάσεις στο κάθε γήπεδο.
Στα γήπεδα τύπου Β θα γίνουν τρείς (3) επεμβάσεις στο κάθε γήπεδο.
10. Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα.
Ο χλοοτάπητας των γηπέδων συνήθως υποφέρει στις περιοχές των τερμάτων κάτω από το
συχνό και εντατικό παιχνίδι. Σε αυτές τις περιοχές ο χλοοτάπητας καταστρέφεται και αυτό
επηρεάζει το παιχνίδι και θα πρέπει να αντικατασταθεί με έτοιμο χλοοτάπητα.
Με τον όρο «έτοιμος χλοοτάπητας» εννοούμε τον προκαλλιεργημένο χλοοτάπητα (turfgrass
ή sod) ο οποίος καλλιεργείται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες σε επιλεγμένες εκτάσεις για
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τουλάχιστον 6 μήνες. Με την κατάλληλη φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό αφαιρείται
από την μητρική του φυτεία με ειδικά μηχανήματα 6 μήνες μετά τη σπορά του και αφού έχει
αναπτυχθεί το ριζικό του σύστημα αρκετά, ώστε να αποκτήσει την αναγκαία συνοχή και
ανθεκτικότητα και μεταφέρεται σε ρολά στον τόπο που θα γίνει η τελική του εγκατάσταση, με
σκοπό να παραχθεί ένας νέος χλοοτάπητας άριστης ποιότητας, υγιής και ομοιόμορφος.
Η τοποθέτηση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με
κατάλληλο ειδικό εξοπλισμό (μηχάνημα μεταφύτευσης χλοοτάπητα (sold cutter)). Ο
χλοοτάπητας τοποθετείται σε νοτισμένη επιφάνεια. Ο χλοοτάπητας που θα εγκατασταθεί
πρέπει να είναι ανθεκτικός στην καταπόνηση, στο πάτημα και το ψύχος και θα πρέπει να
περιέχει τα εξής είδη : Poa, lolium και festuca. Το πάχος των τεμαχίων ή λωρίδων πρέπει να
είναι ομοιόμορφο και με πάχος τουλάχιστον 2-2,5cm (±0,6cm) κατά την κοπή, ώστε να
διατηρείται πυκνό το ριζικό σύστημα. Σε αυτό το πάχος δεν περιλαμβάνεται το πάχος της
βλάστησης.
Οι επεμβάσεις θα γίνουν ως εξής:
Στα γήπεδα τύπου Α θα γίνει μία (1) επέμβαση με 300m2 χλοοτάπητα στο κάθε γήπεδο.
Στα γήπεδα τύπου Β θα γίνει μία (1) επέμβαση με 300m2 χλοοτάπητα στο κάθε γήπεδο.
11. Γραμμογράφηση.
Η εργασία αυτή αφορά την πλήρη διαγράμμιση του χλοοτάπητα, με χρώμα λευκό ακρυλικό
πλαστικό ματ, και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας. Στην εργασία διαγράμμισης περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
Α. Η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή λευκής διαγράμμισης.
Β. Η κατασκευή διαγράμμισης (νέα διαγράμμιση ή αναδιαγράμμιση) οποιουδήποτε είδους,
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα) πλάτους 0,10 –
0,12m
Οι επεμβάσεις θα γίνουν ως εξής:
Στα γήπεδα τύπου Α θα γίνουν δεκαπέντε (15) επεμβάσεις στο κάθε γήπεδο. Κάθε επέμβαση
θα περιλαμβάνει 700 μέτρα γραμμογράφησης.
Στα γήπεδα τύπου Β θα γίνουν δεκαπέντε (15) επεμβάσεις στο κάθε γήπεδο. Κάθε επέμβαση
θα περιλαμβάνει 700 μέτρα γραμμογράφησης.
12. Συντήρηση αρδευτικού
Κατά την εργασία άρδευσης υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθούν μικροπροβλήματα στο
δευτερεύον αρδευτικό δίκτυο (ζημιές) οι οποίες οφείλονται σε βανδαλισμούς, σε λανθασμένους
χειρισμούς των συνεργείων συντήρησης, σε φυσιολογική φθορά κλπ.. Τα προβλήματα αυτά
θα επισκευάζονται κατά περίπτωση από τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσιών. Κατά την
επισκευή η υπηρεσία θα ελέγχει την ποιότητα των αρδευτικών ανταλλακτικών τα οποία θα τα
προμηθεύεται ο ανάδοχος. Τέτοια προβλήματα αφορούν την αντικατάσταση εκτοξευτήρων,
ηλεκροβανών, προγραμματιστών άρδευσης, φρεατίων, σωλήνων άρδευσης, μικροεξαρτήματα
για την σύνδεση σωλήνων, βλάβες στο αντλητικό συγκρότημα κλπ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να
κατέχει την τεχνογνωσία συντήρησης και επισκευής αυτόματου αρδευτικού δικτύου. Τα υλικά
που θα αντικατασταθούν θα παραδίδονται στην υπηρεσία πρασίνου (δημοτικό φυτώριο). Θα
αντικαθίστανται υλικά μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού της μελέτης. Για τον υπολογισμό του
κόστους της εργασίας και των υλικών, θα χρησιμοποιούνται οι τιμές του εγκεκριμένου
τιμολογίου πρασίνου του Υπουργείου, μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού της μελέτης.
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Οι επεμβάσεις θα γίνουν κατά αποκοπή ως εξής:
Στα γήπεδα τύπου Α θα γίνουν επεμβάσεις μέχρι το ποσό των 1.500 €/γήπεδο.
Στα γήπεδα τύπου Β θα γίνουν επεμβάσεις μέχρι το ποσό των 1.500 €/γήπεδο.
Όλες οι εργασίες συντήρησης θα τελούνται μετά από τις οδηγίες του Τμήματος
Περιβάλλοντος - Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Λαμιέων.

Λαμία Ιανουάριος 2017
Ο Συντάξας & Προϊστάμενος Τμήματος
Περιβάλλοντος - Πρασίνου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 20/01/2017
Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας

Κούρτης Ευάγγελος
ΤΕ. Δασοπόνος

Στεφανής Κωνσταντίνος
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός ΤΕ.4/Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΟ:

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
258.552,40 € (με ΦΠΑ 24%)

ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΧΡΗΣΗ:

2017 - 2018

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2 / 2017
Κ.Α.: 35.6262.0002
5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Γήπεδα τύπου Α
Είδος εργασίας
Κοπή χλοοτάπητα
Άρδευση Χλοοτάπητα
Λίπανση Χλοοτάπητα
Χημική Ζιζανιοκτονία
Καταπολέμηση
Ασθενειών
Αερισμός Χλοοτάπητα
Αραίωμα Χλοοτάπητα
Αμμοδιανομή
Χλοοτάπητα
Κυλίνδρισμα Χλοοτάπητα
Εγκατάσταση έτοιμου
χλοοτάπητα
Γραμμογράφηση
Συντήρηση αρδευτικού

Γήπεδα τύπου Β

Μον.
Μετρ.

Ποσότητα

Αριθμός
γηπέδων

Επαναλήψεις

Συνολική
Ποσότητα

Αριθμός
γηπέδων

Επαναλήψεις

Συνολική
Ποσότητα

Στρ.
Στρ.
Στρ.
Στρ.

7,50
7,50
7,50
7,50

3
3
3
3

28
170
5
2

630,00
3.825,00
112,50
45,00

11
11
11
11

28
170
3
1

2.310,00
14.025,00
247,50
82,50

Συνολική
ποσότητα τύπου
Α+Β
2.940,00
17.850,00
360,00
127,50

Στρ.

7,50

3

2

45,00

11

1

82,50

127,50

Στρ.
Στρ.

7,50
7,50

3
3

1
1

22,50
22,50

0
0

0
0

0,00
0,00

22,50
22,50

m3

40,00

3

2

240,00

11

1

440,00

680,00

Στρ.

7,50

3

5

112,50

11

3

247,50

360,00

m2

300,00

3

1

900,00

11

1

3.300,00

4.200,00

Μέτρα
Eυρώ

700
1.500

3
3

15
1

31.500,00
4.500,00

11
11

15
1

115.500,00
16.500,00

147.000,00
21.000,00

Λαμία Ιανουάριος 2017
Ο Συντάξας & Προϊστάμενος Τμήματος
Περιβάλλοντος - Πρασίνου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 20/01/2017
Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος
Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης

Κούρτης Ευάγγελος

Στεφανής Κωνσταντίνος
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ΤΕ. Δασοπόνος

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός ΤΕ.4/Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ: 258.552,40 € (με ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΧΡΗΣΗ: 2017 - 2018

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2 / 2017
Κ.Α.: 35.6262.0002
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Μον. Μετρ.

Ποσότητα

Τιμή(€)

Δαπάνη(€)

Στρ.

2.940,00

30,00

88.200,00

Άρδευση Χλοοτάπητα

Στρ.

17.850,00

0,60

10.710,00

Λίπανση Χλοοτάπητα

Στρ.

360,00

40,00

14.400,00

Χημική Ζιζανιοκτονία

Στρ.

127,50

30,00

3.825,00

Καταπολέμηση Ασθενειών

Στρ.

127,50

30,00

3.825,00

Αερισμός Χλοοτάπητα

Στρ.

22,50

30,00

675,00

Αραίωμα Χλοοτάπητα (καθαρισμός Thatch)

Στρ.

22,50

30,00

675,00

Είδος εργασίας
Κοπή χλοοτάπητα

3

Αμμοδιανομή Χλοοτάπητα

m

680,00

38,00

25.840,00

Κυλίνδρισμα Χλοοτάπητα

Στρ.

360,00

12,50

4.500,00

m

4.200,00

4,80

20.160,00

Γραμμογράφηση

Μέτρα

147.000,00

0,10

14.700,00

Συντήρηση αρδευτικού

Γήπεδα

14,00

1.500,00

21.000,00

Σύνολο εργασιών

208.510,00

ΦΠΑ (24%)

50.042,40

Συνολική δαπάνη

258.552,40

Εγκατάσταση Έτοιμου Χλοοτάπητα

2

Λαμία Ιανουάριος 2017
Ο Συντάξας & Προϊστάμενος Τμήματος
Περιβάλλοντος - Πρασίνου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 20/01/2017
Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας

Κούρτης Ευάγγελος
ΤΕ. Δασοπόνος

Στεφανής Κωνσταντίνος
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός ΤΕ.4/Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ: 258.552,40 € (με ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2 / 2017

ΧΡΗΣΗ: 2017 - 2018

Κ.Α.:35.6262.0002
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Εργασιών
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία με τίτλο «Συντήρηση
χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Λαμιέων». Η εργασία θα εκτελεστεί σε
χρονικό διάστημα ενός έτους. Η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η παρούσα εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Ν. 4412/16 ( ΦΕΚ Α 147/8.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Ν. 2503/1997/Α-107 Διοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ
4. Ν. 3463/06 Άρθρο 209
5. Ν. 4013/11 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
Καθώς επίσης και με τις διατάξεις που αναφέρονται στη διακήρυξη του Διαγωνισμού που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά Στοιχεία
Τα στοιχεία συμβάσεως που θα συνοδεύουν αυτή με σειρά ισχύος είναι:
1) Η διακήρυξη
2) Η Γεωτεχνική Έκθεση
3) Οι Γεωτεχνικές Προδιαγραφές
4) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
5) Ο Προϋπολογισμός μελέτης
6) Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς
7) Τα από το διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά.

47

17PROC006166880 2017-05-11
ΑΡΘΡΟ 4
ο

Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.
Ο προϋπολογισμός της εργασίας είναι 258.552,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%). Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2017 και
βαρύνει τον ΚΑ: 35.6262.0002.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς για το σύνολο των
εργασιών, το οποίο προσαρτάται στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της Διακήρυξης. Οι τιμές προσφοράς
σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της λήξης ισχύος της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Υπογραφή σύμβασης
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης, και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή
εκτέλεση αυτής.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (δηλαδή την προσφορά με την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή). Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για χρηματικό ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) επί της
αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των εργασιών, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της
εκπρόθεσμης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρει ότι αναφέρει και η εγγύηση συμμετοχής και επιπλέον τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 7
ο

Υποχρεώσεις Αναδόχου
Όλες γενικά οι εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους, εκτελούνται σύμφωνα με τη
μελέτη, τον προϋπολογισμό της και τους όρους αυτής της συγγραφής υποχρεώσεων. Για
οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από κάθε εκτέλεση
εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του επιβλέποντα Γεωτεχνικού της υπηρεσίας, έτσι ώστε
οι εργασίες να εκτελούνται μέσα στη συμβατική προθεσμία.
Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει τη συντήρηση του χλοοτάπητα σε
δεκατέσσερα (14) γήπεδα ποδοσφαίρου του δήμου Λαμιέων. Η επιβλέπουσα υπηρεσία, εάν
κρίνει απαραίτητο, διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποια γήπεδα που
περιλαμβάνονται στην μελέτη με κάποια άλλα του δήμου Λαμιέων για την παροχή υπηρεσιών
από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις γεωτεχνικές προδιαγραφές.
Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση του μηχανολογικού
εξοπλισμού ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις.
Η τεχνική μελέτη του έργου, που αποτελείται από την Γεωτεχνική Έκθεση και
συμπληρώνεται από τις Γεωτεχνικές Προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο
ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, είναι γεωτεχνικές εργασίες (πρασίνου).
Πέραν αυτού υποχρεούται:
- Να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να
χρησιμοποιηθούν αυτά, των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και της εν γένει
ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της
επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντος ευθύνη αποκλειστικά
και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.
- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και προκειμένου να αντιμετωπισθούν
πιθανά προβλήματα (π.χ. δυσμενείς συνθήκες), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργασθεί
υπερωριακά εφόσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και μετά από άδεια των αρμοδίων
αρχών χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
- Είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς π.χ. σε αγωγούς υδρεύσεως,
αποχετεύσεως, ΟΤΕ, ΔΕΗ, οχήματα κλπ όπως αποκαταστήσει κάθε δημιουργηθέν πρόβλημα.
- Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί ημερήσιο δελτίο εργασιών, με υπολογισμό ποσοτήτων των
εργασιών και αναφορά των περιοχών (γηπέδων) που θα εργάζεται.
- Όλα τα έξοδα (μισθώματα, προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα, καύσιμα, λιπαντικά) που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς επίσης και
κάθε είδους ζημιά προς τρίτους που ήθελε προξενηθεί κατά την εκτέλεση αυτής.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει τα προϊόντα κοπής που προκύπτουν από τις
εργασίες συντήρησης των γηπέδων και να τα απορρίπτει οριστικά σε οποιαδήποτε απόσταση,
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες αρχές αμέσως μετά την εκτέλεση της εργασίας έτσι
ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς κλπ. Οι σχετικές δαπάνες
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και οφείλει να καθαρίζει επιμελώς το σημείο που έγινε
η εργασία. Η απόρριψη των προϊόντων κοπής και άλλων σκουπιδιών θα γίνεται στο χώρο
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων κατόπιν συνεννόησης με την
επιβλέπουσα υπηρεσία.
- Οποιοδήποτε υλικό ήθελε χρησιμοποιηθεί υπό του αναδόχου, θα τυγχάνει υποχρεωτικά της
εγκρίσεως της υπηρεσίας.

49

17PROC006166880
2017-05-11
- Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται
ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου, καμία
αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση με τις
αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές του προϋπολογισμού μετά τη
συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.
- Τέλος καμία αξίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε για τις ποσότητες
και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων και των εργατών, ούτε για τις
απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Προσωπικό – Ασφάλεια – Ατυχήματα – ζημιές
Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος
της εργασίας που θα κάνει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Το προσωπικό αυτό θα είναι καθημερινά, με πλήρη
απασχόληση, κατ’ ελάχιστο τρία (3) άτομα (εργάτες), καθώς και ένας επιβλέποντας
γεωτεχνικός εκτός εάν είναι ο ίδιος γεωτεχνικός. Ο ανάδοχος είναι βαρυνόμενος
αποκλειστικά και μόνο αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας αυτού και τυχόν άλλες δαπάνες του
προσωπικού τούτου (ασφαλιστικά ταμεία, αποζημιώσεις, απολύσεις, ατυχήματα, δώρα κλπ).
Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή
των απειθών, ανικάνων ή μη τιμίων υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτών ή οποιουδήποτε άλλου
εκ του προσωπικού του αναδόχου. Δια τις εκ δόλου ή αμελείας πράξεις τούτων κατά την
εκτέλεση της εργασίας υπέχει ακέραια την ευθύνη ο ανάδοχος. O Δήμος δεν έχει καμία
εργασιακή ή άλλη σχέση με το προσωπικό του αναδόχου.
Ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να είναι
ανάλογος προς τη σημαντικότητα του έργου, τον όγκο των εργασιών, τα χρονικά όρια
εκτελέσεως της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τον τόπο εκτελέσεως.
Η επιβλέπουσα αρχή δικαιούται να διατάσει την ενίσχυση των συνεργείων του
αναδόχου εάν κρίνει τούτο απαραίτητο.
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις πιο πάνω απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να μην
εκτελούνται έγκαιρα και σύμφωνα με τις γεωτεχνικές προδιαγραφές της μελέτης οι
προβλεπόμενες εργασίες, κηρύσσεται έκπτωτος.
Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και πάντες εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς.
Άπαντες οι εργαζόμενοι θα φέρουν φόρμα εργασίας καθώς και τα λοιπά είδη ατομικής
προστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και που θα προστατεύουν τους
εργαζόμενους από τους κινδύνους της εργασίας και από τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Ο
ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων κι ευθυνών του, παίρνει τα
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων στο προσωπικό και κάθε τρίτο καθώς
επίσης και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό για το οποίο,
μπορεί να ζητηθεί ,να υποβάλλει στην υπηρεσία τις αντίστοιχες καταστάσεις του ασφαλιστικού
φορέα κάθε μήνα.
Όλα τα μηχανήματα και το τροχαίο υλικό που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ασφαλισμένα
με ευθύνη του αναδόχου σε μια ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από το Κράτος (για τον
εξοπλισμό που απαιτείται βάση νόμου).
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ΑΡΘΡΟ 9
ο

Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τον παρακάτω
μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος κρίνεται απαραίτητος από την υπηρεσία προκειμένου να
εκτελεστούν οι εργασίες που αναφέρει η μελέτη.
• Ένα (1) όχημα μικτής χρήσης (αγροτικό) μεταφοράς προσωπικού – εξοπλισμού και
απομάκρυνσης προϊόντων κοπής.
• Δύο (2) χλοοκοπτικούς ελκυστήρες περιστροφικού τύπου με δυνατότητα συλλογής
κομμένου χόρτου.
• Ένα (1) μηχάνημα βαθύ αερισμού του εδάφους τύπου (Verdi drain) παρελκόμενο
του Ελκυστήρα.
• Ένα (1) μηχάνημα αραίωσης χλοοτάπητα αυτοκινούμενο η παρελκόμενο του
Ελκυστήρα.
• Ένα (1) μηχάνημα μεταφύτευσης (sod cutter) του χλοοτάπητα.
• Ένα (1) μηχάνημα για τη διασπορά της άμμου (αμμοδιανομέα).
• Ένα (1) ελκυστήρα με ειδικά ελαστικά (μπαλονέ) κατάλληλο για χλοοτάπητα άνω
των 40 HP (για τα Παρελκόμενα).
• Ένα (1) ψεκαστικό συγκρότημα.
• Ένα (1) κύλινδρο μεταβλητού βάρους.
• Ένα (1) μηχάνημα γραμμογράφησης.
• Ένα (1) μηχάνημα κοπής χόρτων (μισινέζα)
Ο πιο πάνω εξοπλισμός θα είναι ιδιόκτητος ή μισθωμένος σε καλή κατάσταση και να
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει, με ποινή αποκλεισμού, τα πιο κάτω
πιστοποιητικά:
ISO 9001:2008 Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 14001:2004 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ΑΡΘΡΟ 11ο
Τεχνικές προδιαγραφές υλικών
Όσο αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ισχύουν τα
αναφερόμενα στην Γεωτεχνική Έκθεση και στις Γεωτεχνικές προδιαγραφές της παρούσης
μελέτης και επιπρόσθετα τα ακόλουθα για τα υλικά φυτοπροστασίας και τα λιπάσματα.
1. Εντομοκτόνα – Μυκητοκτόνα: Θα είναι εμπορικά σκευάσματα. Θα εφαρμόζονται
σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή και σε λογικές – αρμόζουσες ποσότητες.
Συνίσταται να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα κατά την εφαρμογή τους.
- Όλα τα σκευάσματα πρέπει απαραίτητα να έχουν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας στην
Ελλάδα.
- Η συσκευασία τους να μην είναι φθαρμένη, να μην έχει σημάδια διαρροών και να μην έχουν
παραβιαστεί οι ταινίες ασφαλείας.
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- Επίσης να αναγράφονται η εμπορική και επιστημονική

ονομασία, η περιεκτικότητα, η
ημερομηνία λήξης και το σήμα με το βαθμό της κλίμακας τοξικότητας.
Εφ’ όσον το κούρεμα των γηπέδων γίνεται με χρήση του ίδιου μηχανήματος, ο ανάδοχος
υποχρεούται πριν από κάθε αλλαγή του χώρου κουρέματος να καθαρίζει με επιμέλεια το
χλοοκοπτικό μηχάνημα ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης των γηπέδων.
2. Λιπάσματα: Τα λιπάσματα θα είναι του εμπορίου και δεν θα έχει αλλοιωθεί η αρχική τους
υφή. Όλα τα υλικά λίπανσης θα είναι προϊόντα συσκευασμένα, πρώτης τάξης και εμπορικής
ποιότητας, με προσδιορισμένη προέλευση, τύπο υλικού, βάρος και χημική ανάλυση από τον
παρασκευαστή. Τα λιπάσματα θα μεταφέρονται στο χώρο του γηπέδου σε σφραγισμένη
συσκευασία.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου
- Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του
αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα του Δήμου να τον κηρύξει
έκπτωτο, επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις συγκεκριμένα:
Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αιτήματα της επιβλέπουσας υπηρεσίας με εισήγηση
συνοδευόμενη από επίσημη αλληλογραφία με τον ανάδοχο, από όπου θα προκύπτει η
αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων θα επιβάλλεται στον ανάδοχο κατόπιν ανέκκλητης
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ποινική ρήτρα ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Οι εργασίες που δεν θα εκτελούνται σύμφωνα με τις Γεωτεχνικές Προδιαγραφές και τις
υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας δεν θα πιστοποιούνται και δεν θα πληρώνονται. Ενώ
σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις
θα κηρύσσεται έκπτωτος. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή
το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
- Ο ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε
βλάβη προξενηθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών
και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία αυτού οφειλόμενη είτε σε αμέλεια, απρονοησία ή
ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Πληρωμή – Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις
- Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά ως εξής: Κατ΄ ελάχιστο, στο τέλος κάθε μήνα ύστερα
από βεβαίωση καλής εκτέλεσης, η οποία θα συντάσσεται εντός 10 ημερών από την κατάθεση
του ημερολογίου εργασιών, που θα υποβάλλει ο ανάδοχος. Θα σημειώνεται η ποσότητα των
εργασιών που εκτελέστηκαν ανά ημέρα θα εγκρίνεται από τον επιβλέποντα και σύμφωνα με
αυτό θα καταρτίζεται επιμετρητικός πίνακας εργασιών ο οποίος θα συνοδεύει κάθε τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών που θα παραλαμβάνεται τμηματικώς.
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί

ποινική ρήτρα εις βάρος του
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο
χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν, με
βάση τις κείμενες διατάξεις, κατά την ημερομηνία πληρωμής του, συμπεριλαμβανομένης της
κράτησης 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Λαμία Ιανουάριος 2017
Ο Συντάξας & Προϊστάμενος Τμήματος
Περιβάλλοντος - Πρασίνου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 20/01/2017
Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας

Κούρτης Ευάγγελος
ΤΕ. Δασοπόνος

Στεφανής Κωνσταντίνος
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός ΤΕ.4/Α΄
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[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: [Δήμος Λαμιέων]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6166]
- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικός: [Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού/Λαμία/35100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χαΐλης Κων/νος, Πατρινός Φώτιος]
- Τηλέφωνο: [2231351045, 2231351033]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [grprom@lamia-city.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.lamia.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Λαμιέων, cpv:77320000-9]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Όχι]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Η
αρ. πρωτ.: 27359/09-05- 2017 διακήρυξη]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους4;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]

2

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
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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:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

3

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5
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-

-

-

-

4

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
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-

-

5

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
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Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7·
2. δωροδοκία8,9·
3. απάτη10·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τους
τρομοκρατίας12·
6. παιδική εργασία και τους μορφές εμπορίας ανθρώπων13.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]15
Εάν ναι, αναφέρετε16:
α) Ημερομηνία τους καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους τους λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια τους περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
6

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
18
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν19:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
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Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τους [] Ναι [] Όχι
τους υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης20, 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 τους περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τους
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τους εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους ;21
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): 22
[……][……][……]

8

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
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Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τους υποχρεώσεις του τους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου23;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τους
ακόλουθες
24
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
τους εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση τους
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τους περιστάσεις25
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα26;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
9

πληροφορίες:
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Εάν ναι, έχει

λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με τους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
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:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω τους
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης τους
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία τους διαδικασίας σύναψης τους
σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 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 τους προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή τους παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
10

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι
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Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση τους
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τους πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων τους 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 τους
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

11

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
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-

-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα τους σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί
να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τους 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
εγκατάστασής30; Του:
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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-

-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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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 τους σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1β)
Μόνο για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών
και δημόσιες
συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια τους περιόδου αναφοράς31, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί τους
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τους ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τους ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς32:
2) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση τους
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
3) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τους απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα τους σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
4) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση τους
σύμβασης:

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

ποσά

ημερομηνίες

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

β) [……]
[……]
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παραλήπτες

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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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 τους 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 τους προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
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-

-
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

17PROC006166880 2017-05-11

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 αναφέρονται33, 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 δωρεάν34.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 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.
4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
5 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.”
6 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.
7 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).
8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
9 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).
10 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.
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11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
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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.
12 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”.
13 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.".
14 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 )
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 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)
19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
20 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).
21 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
20
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23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
24 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
25 Άρθρο 73 παρ. 5.
26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
28 Πρβλ άρθρο 48.
29 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
30 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.
31 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
32 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
33 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
34 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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