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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. ∆/νση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος
Τ.Κ. 175 61

Παλαιό Φάληρο,

31 / 10 /2017

Τηλέφωνο: 2132020298
Αρ. Πρωτ. : 26884

Fax: 2132020296
e-mail:prasino.dpf@palaiofaliro.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Π. Φαλήρου διακηρύττει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση της «Εργασίας Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου,
Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης», (CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης).
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την 14η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τρίτη µε ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών 12:00 και ώρα λήξης 12:30 π.µ., ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής στο ∆ηµαρχείο (Τερψιχόρης
ος

51 & Αρτέµιδος, Π.Φάληρο), στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3 όροφος.
Το

ύψος

του

προϋπολογισµού

της

µελέτης

ανέρχεται

στο

ποσό

των

72.168,00€

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού
έτους 2017.
Οι επιθυµούντες να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να συµµετέχουν σύµφωνα µε την αρ.
417/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΣΣ4ΩΞΕ-∆ΓΣ) επί των όρων του διαγωνισµού, την
οποία µπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.palaiofaliro.gr) και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro,
http://www.eprocurement.gov.gr στη σελίδα αναζήτησης του ∆ήµου Π. Φαλήρου (κωδ. φορέα 6232) και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα http://www.palaiofaliro.gr/.
Πληροφορίες για την διακήρυξη δίνονται στο τηλ: 2132020328, - 326 και αρ. τηλ/πίας 2132020296.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Αποφ. 417/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την
εργασία: Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό
και Αγίας Σκέπης 2017, πρ/σμού μελ. 72.168,00€
συμπ/νου ΦΠΑ.

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 26 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ.
26087/20.10.2017 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
2. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ
5. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή
«…………..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία………….».
Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), για το συνοπτικό διαγωνισμό είναι όταν η εκτιμώμενη αξίας της
σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
Στον ΚΑ 35-6142.019 του προϋπολογισμού του Δήμου Π. Φαλήρου του οικονομικού
έτους 2017 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση για την εργασία: Φύλαξη Πάρκου
Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2017, πρ/σμού μελέτης 72.168,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
Ακολούθως εκθέτει ότι από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου
υποβλήθηκε η με αρ. 15/2017 μελέτη, που αφορά στην εργασία: Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου,
Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2017, πρ/σμού μελέτης 72.168,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και
σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.)
 τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α')
 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 την υπ’αρ. 352/15.12.2016 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΝΠΘΩΞΕ-ΘΨΖ) περί ψήφισης του
πρ/σμού οικ. έτους 2017, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 109817/39851/12.01.2017
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ.
1085/16.01.2017) και την με αρ. 114/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΩΓ7ΟΩΞΕ-Σ6Ψ) περί έγκρισης της
3ης μερικής αναμόρφωσης πρ/σμού ο.ε. 2017 (αρ. πρωτ. απόφασης Σ. ΑΔΑ
41178/15317/16.06.2017 – αρ. πρωτ. εισερχ. 15815/20.06.2017)
 τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α)
 την με αρ. 15/2017 μελέτη Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
 το από 25.10.2017 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 17REQ002142907)
 το με αρ. πρωτ. 16613/29-6-2017 τεκμηριωμένο αίτημα
 το σχέδιο της διακήρυξης
 την εισήγηση του Προέδρου
και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την με αρ. 15/2017 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος.

2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της
τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την εργασία: Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό
και Αγίας Σκέπης 2017, πρ/σμού μελέτης 72.168,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, ως ακολούθως:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Aριθμ. Μελέτης: 15/2017
Ενδεικτ. Προυπ.: 72.168,00€
(CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης)

Εργασία:«Φύλαξη
Πάρκου
Φλοίσβου,
Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης
2017»
Κ.Α.: 35- 6142.019

ΔΙΑ ΚΗΡΥΞ Η ΠΡΟ ΧΕ ΙΡΟΥ ΔΙΑ ΓΩΝ ΙΣ ΜΟ Υ
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής για το σύνολο των προς παροχή
υπηρεσιών, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
παρούσας διακήρυξης για την: «Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας
Σκέπης 2017», προϋπολογισμού 72.168,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για
τις ανάγκες του Δήμου.
Η δαπάνη της εργασίας θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου, στα έτη 2017-2018, στον Κ.Α.: 35-6142.019.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. Έτους 2017, έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 35-6142.019 συνολικού ύψους 13.000,00€
[αναλογία δαπάνης έτους βάσει ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016
τεύχος Β΄): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων,
οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης],
ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον
προϋπολογισμό του 2018 ή και του υπόλοιπου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των
συμβατικών υποχρεώσεων σε αυτόν του 2017.
Οι ανωτέρω δαπάνες κατανέμονται στα έτη 2017 – 2018 ως ακολούθως:
ΚΑΕ

2017

2018

35-6142.019

13.000,00

59.168,00
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Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς
παροχή υπηρεσιών.
Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ.
15/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η οποία και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Η ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. από την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4412/2016, είναι
δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες.
Πλήρης
διακήρυξη
θα
αναρτηθεί
στον
δικτυακό
τόπο:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro,
στον
δικτυακό
τόπο
http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης
αιτημάτων και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του
φορέα
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismidimoprasies/ .
Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης θα γίνει σε μία τοπική εφημερίδα όπως
προβλέπεται από το αρ. 18 του ν.4469/2017. Το κόστος της δημοσίευσης βαρύνει τον
ανάδοχο βάσει του ν.4412/2016.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της διαδικασίας διαγωνισμού διέπεται από:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 6 παρ.10 του εν λόγω νόμου.
2.

Τις διατάξεις του αρ. 5 της ΥΑ 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύουν βάσει του αρ. 379 παρ.
10 και 12 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16)

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3548/2007 “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”.
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6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 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.
7. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014): «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
8.

Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ34/23.03.2015 τεύχος Α’) Κωδικοποίηση διατάξεων
για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
10.

Τις

διατάξεις

του

Ν.4270/2014

(ΦΕΚ

143/28.06.2014

τεύχος

Α’):

Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις όπως τροποποιείται από το αρ. 377 παρ. 1 περ. 7
του Ν4412/16, καθώς και τις εν ισχύ διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α') “ Περί
Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις” όπως
ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του πρώτου.
11. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α') Περί οικονομικής
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων όπως βρίσκονται σε ισχύ.
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» και της υπ’ Αριθμ.30/20-4-2011 Εγκυκλίου των ΥΠΕΣ & ΥΠΟΙΚ «Εφαρμογή
των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.» όπως τροποποιείται από το Π.Δ. 80/16
(ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α').
13. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. Ζ’
αυτού.
14. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 23976/ 22.7.2016 (ΦΕΚ Β' 2311/26-07-2016):
“Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού
έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.
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15. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4412/16
16. Το Ν.4250/2014 (Α’ 74)
17. To άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (Α’ 29) που τροποποιεί τον Ν.4281/2014 ως προς την
ισχύ των διατάξεων του μέρους β’ αυτού.
18. Την Κ.Υ.Α. 1153/16620 (ΦΕΚ 616/11-3-14), «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού
υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού
αυτού.
19. Την υπ’ αρ. 417/2017 Απ. Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία διατέθηκε η
σχετική πίστωση (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
20. Το με αρ. πρωτ. 26397/25.10.2017 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ανάληψης
υποχρέωσης προς την Οικονομική Επιτροπή.
21. Την υπ’ αρ. 15/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου (Προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική έκθεση, Τιμολόγιο) που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η διακήρυξη.
β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
γ) Το Τιμολόγιο
δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
ε) Η τεχνική έκθεση
στ) Η οικονομική προσφορά του μειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δήμος Παλαιού Φαλήρου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος – Τ.Κ 17561
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2020298
e-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr,

d.perivallon@palaiofaliro.gr
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YΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132020298, -326, -327, ΦΑΞ: 2132020296
e-mail: antonia.georgopoulou@palaiofaliro.gr, antonia.fikiri@palaiofaliro.gr
Αρμόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας μέχρι και το στάδιο της
κατακύρωσης: Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Τμήμα Πρασίνου, κος Γιώργος
Σχίζας, Προϊστάμενος Πρασίνου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, οδός Αρτέμιδος και
Τερψιχόρης, 3ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την
14/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 έως 12.30 π.μ., διάστημα κατά το οποίο
οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους οι ίδιοι ή με
εκπροσώπους τους στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο και να καταθέτονται
στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι και την προηγουμένη ημέρα της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν
στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
κατά το στάδιο της αποσφράγισης τους μαζί με τις υπόλοιπες.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Δεκτοί στο Διαγωνισμό
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ως εκ τούτου δεκτοί στη
διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της
νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα και
τεχνική ικανότητα να καλύψουν τις ανάγκες για την ζητούμενη παροχή εργασίας
σύμφωνα με τον τρόπο και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην συνημμένη στη
διακήρυξη μελέτη.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει των δικαιολογητικών και κριτηρίων που καθορίζονται στο
άρθρο 5 της παρούσης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει, σύμφωνα και με
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της ιδίας, ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω
προϋποθέσεις:
α) η προσφορά συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που
προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη σύμβασης.
β) η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη
συμμετοχή δυνάμει των άρθρων 5, 6 και 8 και πληροί τα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016,
και κατά περίπτωση, τους κανόνες και τα κριτήρια αμεροληψίας που αναφέρονται στο
άρθρο 84 του ίδιου νόμου.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να μην αναθέσουν τη σύμβαση στον
προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
όταν έχουν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως
αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Κάθε υποψήφιος που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει
τα παρακάτω:
Σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει ξεχωριστούς σφραγισμένους φάκελους ως
κατωτέρω:
1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
στον οποίο θα περιέχονται:
α)

Εγγυητική

επιστολή

συμμετοχής

στο

διαγωνισμό

που

είναι

το

2%

της

προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
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β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4
του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), σύμφωνα
με το συνημμένο στην παρούσα έντυπο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
Το ΤΕΥΔ αποτελεί υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική
απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε κάποια από τις καταστάσεις των
άρθρων 73, παρ. 1,2,3 και 4 (εδ. α,β,θ).
Το ΤΕΥΔ καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται:



Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.



Στις

περιπτώσεις

Εταιρειών

Περιορισμένης

Ευθύνης

(ΕΠΕ),

Ιδιωτικών

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) από τους
διαχειριστές



Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (υπογράφουν όλοι το ίδιο
ΤΕΥΔ)
Το ανωτέρω Τ.Ε.Υ.Δ. σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για
κάθε μέλος της χωριστά. Το Τ.Ε.Υ.Δ. ανάλογα με την νομική μορφή κάθε μέλους
υπογράφεται αντιστοίχως από αυτούς που αφορά όπως περιγράφεται ανωτέρω και
πρέπει να παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V
αυτού.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 78 του ν. 4412/2016 ή/και προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 131 του ν. 4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται χωριστό
Τ.Ε.Υ.Δ. υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’ αυτούς ανάλογα με την νομική τους μορφή.
γ) Καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας (Ετήσιοι αρχικοί
πίνακες Ε4 2017 και τυχόν λοιποί υποβληθέντες πίνακες που εμφανίζουν τις μεταβολές
της κατάστασης του υπηρετούντος προσωπικού επί του αρχικού πίνακα).
δ) Άδεια λειτουργίας της εταιρείας.
Αντίγραφο της Ειδικής Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία εκδίδεται από τον
Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλη αρμόδια
αστυνομική

αρχή,

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

του

Ν.

3707/2008

(ΦΕΚ

209/Α/08.10.2008).
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ε) Τα αποδεικτικά νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε
περίπτωση φυσικού προσώπου και καταστατικό όπως ισχύει - αρχικό και τροποποιήσεις
αυτού, ΓΕΜΗ κλπ - σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο). Αναλυτικά
πρέπει να υποβληθούν τα εξής:
 Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένων.

 Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η.

 Οι Ι.Κ.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η.

 Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).

 Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήμερα
εναρμονισμένου σε ενιαίο κείμενο μετά την τελευταία τροποποίηση καταστατικού,
όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), μαζί με τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της
εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και
Ε.Π.Ε) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο
διαγωνισμό.

Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η
προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την υποβολή
προς καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα
στοιχεία αυτά.
Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθεί και πρόσφατη
(τελευταίου τριμήνου) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής
(Γ.Ε.ΜΗ.), για Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή δικαστικής αρχής (ειρηνοδικείο), για
συνεταιρισμούς, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει
στο νομικό πρόσωπο για Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και συνεταιρισμούς και τα
όργανα διοίκησης για Α.Ε.. Σε περίπτωση που η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. καλύπτει μέρος
του χρόνου ζωής του νομικού προσώπου, να προσκομιστεί και η βεβαίωση της πρώην
αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής ή δικαστικής αρχής για τον υπόλοιπο
χρόνο.
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Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που
συμμετέχει στην ένωση.

Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να
περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την
υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και
σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται
στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα
εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το
Δήμο. Εάν ο Δήμος αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη,
με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη
βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος του Ν.
1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και συγκεκριμένα: την
οικονομική προσφορά του προσφέροντος, η οποία συντάσσεται από τον διαγωνιζόμενο
στο συνημμένο στην παρούσα έντυπο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που συνέταξε η Υπηρεσία για
διευκόλυνση

των

συμμετεχόντων

στο

διαγωνισμό.

Η

οικονομική

προσφορά

(προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ αριθμητικά και ολογράφως.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ανά σελίδα από τον
διαγωνιζόμενο.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115), όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88), οι
συμμετέχοντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό
κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς τους τα εξής:
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Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην εργασία, τις ημέρες
και ώρες εργασίας τους.



Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι
(επισύναψη

αντιγράφου

της

συλλογικής

σύμβασης εργασίας

στην

οποία

υπάγονται οι εργαζόμενοι).


Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων.



Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

Για την εργασία ισχύουν τα εξής:
1) Θα απασχοληθούν εργαζόμενοι άγαμοι άνω των 25 ετών με κλιμάκιο 0-3 και
εφαρμογή πενθήμερης εργασίας- οκτάωρης εργασίας
2) Οι 6 υποχρεωτικές αργίες: 15 Αυγούστου, 28 Οκτωβρίου, 25 Δεκεμβρίου, 6
Ιανουαρίου, Δευτέρα του Πάσχα, 1 Μαΐου.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και
των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Ο τρόπος υπολογισμού των
επιμέρους αυτών στοιχείων θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Σε διαφορετική
περίπτωση η Υπηρεσία θα ζητήσει διευκρινίσεις ή και τεκμηρίωση επί του τρόπου
υπολογισμού των ποσών αυτών.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι
ασυνήθιστα χαμηλές για το

αντικείμενο της

σύμβασης),

οι

δε

συμμετέχοντες

υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο
της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του ν.
4412/2016.
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινίζονται τα εξής:
 Ο

τρόπος

επιμερισμού

των

αποδοχών

του

προσωπικού

(μισθοί,

δώρα

Χριστουγέννων, δώρα Πάσχα, επιδόματα αδείας, κόστος αντικαταστατών λόγω
άδειας εργαζομένων και κόστος αντικαταστατών για ρεπό).
 Ο τρόπος υπολογισμού του διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, των
αναλώσιμων και του εργολαβικού τους κέρδους.
 Ο τρόπος υπολογισμού των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, με
αναφορά στην νομοθεσία.
 Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης προσωπικού για χειμώνα
και καλοκαίρι.
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 το κόστος της ενδεχόμενης υπερωρίας ή υπερεργασίας, αναλυτικός υπολογισμός
και αναφορά στο σημείο που αναγράφεται μέσα στην προσφορά.

Οι δηλώσεις, υπεύθυνες ή μη, υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2690/99
(περί γνησίου υπογραφής).
Ισχύς προσφορών: οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι και 4 μήνες
από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις παρακάτω ενδείξεις:
Στον κλειστό φάκελο της προσφοράς που περιέχει τα ανωτέρω αναγράφεται :
α) Η λέξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
γ) Ο τίτλος της σύμβασης και ο αρ. της διακήρυξης: «Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου,
Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2017» αρ. διακήρυξης: 417/2017
δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής), όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της παρούσης.
ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Η προσφορά και τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, 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
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).
Τυχόν ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στα Αγγλικά, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
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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.
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρημένα
αντίγραφα όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14 και η έλλειψη κάποιου αποτελεί
λόγo αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Για τον αποκλεισμό προσφοράς οικονομικού
φορέα εφαρμόζεται το αρ. 73 του Ν.4412/2016.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκτός απ΄
αυτόν που περιγράφεται στο αρ. της παρούσης πριν από την ημερομηνία υποβολής δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού για να απορριφθούν.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

ΑΡΘΡΟ 6: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρ. 3 της παρούσης.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς.
Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, στη συνέχεια ο φάκελος των
δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δύναται να αποσφραγιστούν στην ίδια
συνεδρίαση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. Ειδάλλως,
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1) Οι

φάκελοι

των

οικονομικών

προσφορών

δεν

αποσφραγίζονται,

αλλά

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται
σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και μονογράφεται από το ίδιο
όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγιστεί σε συγκεκριμένη
ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες με πρόσκληση.
2) Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
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πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής που διενεργεί το
διαγωνισμού.
3) Η αρμόδια επιτροπή συγκαλεί νέα συνεδρίαση στην οποία προσκαλούνται οι
συμμετέχοντες που έγιναν δεκτοί να παραστούν κατά την αποσφράγιση των
φακέλων των οικονομικών προσφορών που κατέθεσαν και ακολουθεί η σχετική
ανακοίνωση τιμών.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του
προϋπολογισμού της μελέτης για το σύνολο των εργασιών.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.) για τη λήψη απόφασης είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ 7: Ενστάσεις
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 127 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίζονται
τα παρακάτω:
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο.
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), 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 διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης,
ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος),
εντός προβλεπόμενης προθεσμίας (παρ 1 άρθρο 103 Ν.4412/2016), από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή θεωρημένα
αντίγραφα

όπως

ορίζεται

στο

άρθρ.

1

του

Ν.

4250/14,

αναφερόμενα

ως

δικαιολογητικά κατακύρωσης:
α) Απόσπασμα σχετικού μητρώου εν ισχύ, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
του αρ. 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016. 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.
Για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές,
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.
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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, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η
επιτροπή

του

διαγωνισμού

μπορεί

σε

κάθε

περίπτωση

να

ζητήσει

από

τον

ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής.
Ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από
τα μέλη

του

(αν

πρόκειται

περί

ένωσης οικονομικών

φορέων) αθέτηση

των

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους.
Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αφορά σε περίπτωση νομικού προσώπου
την επιχείρηση.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
-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 οπότε σε αυτήν την περίπτωση
προσκομίζονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε καμία κατάσταση της περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016, ήτοι:
i) ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή
ii) δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
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iii) δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή

iv) δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
v) δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
vi) δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή
vii) δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
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.

δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή του σε αυτό για το ειδικό επάγγελμά τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής
τους δραστηριότητας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή εν
ισχύ, ως απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

(παρ.2 άρθρ. 75 Ν. 4412/2016)
ε) Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO
9001:2008, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή ισότιμο
οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο
της Διακήρυξης, σύμφωνα με το Άρθρο 82 Ν. 4412/2016.
στ) Κατάθεση τουλάχιστον 1 πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης με τις αντίστοιχες
συμβάσεις

από

Δημόσιους

οργανισμούς

ή

κατάθεση

ιδιωτικού

συμφωνητικού

(κατατεθειμένο σε ΔΟΥ) με τα αντίστοιχα τιμολόγια από Ιδιωτικούς φορείς, όπου θα
φαίνεται η εκτέλεση παρόμοιας εργασίας, στο ύψος του προϋπολογισμού, κατά την
τελευταία τριετία.
ζ) Άδειες εργασίες του προσωπικού που θα παράσχει τις υπηρεσίες ασφαλείας και
φύλαξης, οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/21-8-1997).
η) Εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης κάλυψης επαγγελματικών
κινδύνων για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που το ανωτέρω
συμβόλαιο λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της ισχύος της παρούσας
σύμβασης, δεσμεύονται να το ανανεώσουν πριν τη λήξη ισχύος του. Να
κατατεθεί επικυρωμένο αντίγραφο.
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θ) Πιστοποιητικό από την Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του Αναδόχου σε χρονικό διάστημα
δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
ι) Υπεύθυνη Δήλωση ότι πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει
κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια αρχή απ’ όπου να προκύπτει το
κατάλληλο-εξειδικευμένο

και

με

τα

ανάλογα

ανά

παροχή

πτυχία/αδειοδοτήσεις

προσωπικό για τις επιμέρους παροχές υπηρεσιών ή εάν ο υποψήφιος ανάδοχος
προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους ή να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό,
τότε θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του άρθ. 8 και για αυτούς
καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας και για τον/τους υπεργολάβουςπροσωπικό.
ια) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι:


Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και το σύνολο των τευχών της μελέτης
και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά
τους αναφέρουν ρητά τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.



Έλαβε πλήρη γνώση των υπό μελέτη χώρων, με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν
προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και αναλαμβάνουν
ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας αυτής.



Θα διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με την μελέτη της Υπηρεσίας.



Διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό με αναλυτική αναφορά στα στοιχεία του
απασχολούμενου προσωπικού, των αδειών εργασίας τους.



Ότι φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αστική αποζημίωση από ατυχήματα
σε τρίτους ή από βλάβες – φθορές σε υλικά
προκληθούν

κατά

την

εκτέλεση

της

που πιθανά μπορούν να

εργασίας

ή

εξ’

αιτίας

της

πραγματοποιηθείσας εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπόχρεος ο
Δήμος.


Ότι φέρει την ευθύνη για τη δημόσια ασφάλεια στον φυλασσόμενο χώρο.



Ότι θα είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων που
ζητούνται από την Υπηρεσία.



Ότι θα τηρείται το απόρρητο σχετικά με όσα περιέχονται σε γνώση τους
(έγγραφα, στοιχεία, πληροφορίες κλπ) και αφορούν την αναθέτουσα αρχή ή τις
δραστηριότητες του κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά την
λήξη αυτής και δεν θα δίνονται πληροφορίες σε οποιονδήποτε σχετικά με τον
χώρο φύλαξης ή άλλα στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος δικαιούται να
ζητήσει αποζημίωση.
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Ότι φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη λήψη κάθε μέτρου ασφαλείας και
προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και
εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση
κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και εγκαταστάσεις που θα
προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του κατά την εκτέλεση
της σύμβασης.



Ότι τηρείται απαρέγκλιτα η εργατική νομοθεσία, καταβάλλονται οι νόμιμες
αποδοχές, οι οποίες δεν υπολείπονται των κατώτερων ορίων που προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία και τις τυχόν ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους
όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.



Ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρεί τις διατάξεις τις νομοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου.

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 έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία,
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι

υπέβαλαν

παραδεκτές

προσφορές

λαμβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και
στις διατάξεις του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ

9:

Τιμές

προσφορών

-

επιβαρύνσεις

μειοδοτών

-

Κριτήριο

κατακύρωσης.
Με την προσφορά, η τιμή δίδεται για το σύνολο των εργασιών του προϋπολογισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του συνόλου
προϋπολογισμού της μελέτης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€).
Στην προσφορά αναγράφεται και το ποσοστό έκπτωσης.
Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

18

ΑΔΑ: ΩΣΣ4ΩΞΕ-ΔΓΣ

17PROC002170670 2017-10-31
Προσφορά που

θέτει

όρο

αναπροσαρμογής

χωρίς

αυτό να

προβλέπεται,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 10: Κατακύρωση αποτελεσμάτων - Υπογραφή σύμβασης.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου, η οποία κοινοποιείται, με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν
4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16).
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
1. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης ένστασης όπως περιγράφεται στο άρθρο
7 της παρούσης.
2. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 8 της παρούσης.
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 της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον
γίνει έλεγχος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της διακήρυξης. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου
106 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16).
Η αναθέτουσα αρχή, διατηρεί το δικαίωμα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας
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σύμβασης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 106 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’
147/16).
Η σύμβαση, εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 132 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α’
147/16), όπως εκάστοτε ισχύει, εάν:
α) πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού, β) μέσα στα πλαίσια που ορίζει αυτό και γ) με
τους όρους που αναφέρονται σε αυτό.

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), γίνεται
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου και υπογράφεται
από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την
συνοδεύουν. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω
στοιχεία.
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο.

ΑΡΘΡΟ 11: Εγγυήσεις
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 72 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίζονται
τα παρακάτω:
11.1 Εγγύηση συμμετοχής
α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, ορίζεται σε ποσοστό 2% της
προεκτιμώμενης

αξίας

της

σύμβασης εκτός

Φ.Π.Α.

(δηλαδή

τουλάχιστον

1.164,00€), λόγω της σπουδαιότητάς τους για το Δήμο, και βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου
αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα
έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό.
β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης νοείται ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου.
γ)

Η

εγγύηση

συμμετοχής

που

αφορά

τον

υποψήφιο

ανάδοχο

στον

οποίο

κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η εργασία, επιστρέφεται, μετά την κατάθεση της
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των

υπολοίπων υποψήφιων αναδόχων πού έλαβαν μέρος στον

διαγωνισμό επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης της εργασίας.
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δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψη.
ε) Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα :
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
4. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής περίληψης διακήρυξης και την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαίρεσης ή της διζήσεως.
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα
διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα.
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της,
ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

11.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς το ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη
βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’
147/16), η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή
του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
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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 απευθύνεσαι και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12 :

Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Η εργασία θα ξεκινήσει εντός λίγων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και θα
διαρκέσει 12 μήνες.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13: Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε
72.168,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Η παραλαβή των προς παροχή υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση.
Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή κάθε φορά των
εκτελεσθέντων εργασιών και θα καταβληθεί τμηματικά το ποσό που αντιστοιχεί στην
πιστοποιημένη εργασία που έχει παραδοθεί.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) ΙΚΑ ή
ανάλογες δηλώσεις που υποβάλλονται σε άλλο φορέα ασφαλιστικών εισφορών.
Πριν από κάθε πληρωμή θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική ενημερότητα,
φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση καταβολής στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα των
υποχρεωτικών
θεωρημένες

εισφορών

από

την

ασφάλισης

Επιθεώρηση

του

προσωπικού,

Εργασίας

(αρχικούς

καταστάσεις
και

προσωπικού

συμπληρωματικούς),

μισθολογικές καταστάσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από
την κείμενη νομοθεσία.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση και παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
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. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την
προμήθεια υπηρεσία.
Ισχύει ο Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. Ζ’ αυτού

ΑΡΘΡΟ 14: Διαφορές διακήρυξης - νόμων
Συμβατικά στοιχεία
Έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Η διακήρυξη
β) Η τεχνική μελέτη
γ) Η προσφορά του αναδόχου
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται:
α) οι διατάξεις του ν.4412/2016,
β) οι όροι της σύμβασης και
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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Όπου η παρούσα διακήρυξη έχει ασάφεια ή έλλειψη υπερισχύει ο Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’
147/16) όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο αρ. 1
της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 15: Όργανα διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 221 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα ορίζονται
τα παρακάτω:
Γνωμοδοτικό

όργανο

διαδικασιών

σύναψης

της

σύμβασης

είναι

η

επιτροπή

διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του αρ. 221 παρ. 1 του Ν4412/2016 που θα ισχύει κατά το
χρόνο διενέργειας και αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού. Αρμοδιότητες της
επιτροπής είναι:
α)

η

αξιολόγηση

προσφορών

ή

αιτήσεων

συμμετοχής

των

προσφερόντων

ή

υποψηφίων,
β) έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους
στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) έλεγχος και αξιολόγηση προσφορών,
δ) εισήγηση προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), σχετικά με τον αποκλεισμό των
προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την
κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της
διαδικασίας,
ε) γνωμοδότηση προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), για κάθε άλλο θέμα που
ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
Γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, για την εξέταση των
προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, είναι η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, του αρ. 221 παρ. 11
περ. (α) του Ν4412/2016, που θα ισχύει κατά το χρόνο εξέτασης ενστάσεων και
προσφυγών που τυχόν υποβληθούν σχετικά με την παρούσα σύμβαση.
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι: η γνωμοδότηση προς τα αποφαινόμενα
όργανα (Ο.Ε.) για τις προβλεπόμενες κατά το αρ. 127 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16)
ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών εκτέλεσης της σύμβασης, για την παρακολούθηση
και την παραλαβή της σύμβασης που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, είναι η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών του Δήμου Π.
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ΦΑΛΗΡΟΥ, του αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 όπως εκάστοτε θα ισχύει
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 16: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών
που την συνοδεύουν. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα
παραπάνω στοιχεία.
Η

σύμβαση

υπογράφεται

για

τον

Δήμο

από

τον

Δήμαρχο. Η

σύμβαση

τροποποιείται, όταν τούτο προβλέπεται, από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν
προς

τούτο

και

τα

δύο συμβαλλόμενα

μέρη, ύστερα

από

γνωμοδότηση των

αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού,

κοινωνικο-ασφαλιστικού

και

εργατικού

δικαίου,

οι

οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’
147/16)
Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως:
α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α' 216),
β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται
από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,
γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και
δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ: «Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2017»

Α/Α

Περιγραφή

Περίοδος
Φύλαξης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΜΑΙΟΣ

1

Φύλαξη Πάρκου
Φλοίσβου και
Βοτανόκηπου
ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΜΑΙΟΣ

2

Φύλαξη Πάρκου
Αγίου Γεωργίου
στο Τροκαντερό
ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

3

Φύλαξη
παιδότοπου
Αγίας Σκέπης

Ώρες Φύλαξης
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
17:00-01:00
(8 ώρες)
ΣΚ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
9:00-24:00
(15 ώρες)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
17:00-24:00
(7 ώρες)

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός
μηνών

μήνας

8

μήνας

4

μήνας

8

μήνας

4

Μερική
Δαπάνη
(Ευρώ)

Τιμή
μονάδας
(€)

ΣΚ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
9:00-01:00
(16 ώρες)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
18:00-22:00
(4 ώρες)
ΣΚ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
10:00-22:00
(12 ώρες)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
18:00-24:00
(6 ώρες)
ΣΚ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
10:00-24:00
(14 ώρες)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΜΑΙΟΣ

ΣΚ & ΑΡΓΙΕΣ
10:00 -14:00
και 17:00-21:00
(8 ώρες)

μήνας

8

ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΚ & ΑΡΓΙΕΣ
10:00 -14:00
και 18:00-23:00
(9 ώρες)

μήνας

4

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
Γενικό σύνολο ολογράφως:

Ποσοστό έκπτωσης :

Ο Προσφέρων

(υπογραφή/σφραγίδα)
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(για το σύνολο των εργαζομένων ετησίως)
1

Αριθμός εργαζομένων

2

Ημέρες και ώρες εργασίας

3

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
(να επισυναφθεί αντίγραφό της)

4

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει της Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας

5

Μικτές αποδοχές εργαζομένου βάσει της Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας

6

Κόστος κάλυψης κανονικής άδειας από αντικαταστάτη

7

Κόστος Άδειας αντικαταστάτη

8

Μικτές αποδοχές εργαζομένου (άθροισμα 5 έως 7)

9

Δώρο Πάσχα

10

Δώρο Χριστουγέννων

11

Επίδομα Αδείας

12

Σύνολο μικτών αποδοχών εργαζομένων (άθροισμα των 8 έως 11)

13

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΡΓΟΔΟΤΗ

14

Εισφορά για τον ειδικό λογαριασμό παιδικών κατασκηνώσεων

15

Σύνολο κόστους αποδοχών (άθροισμα 12,13,14)

16

Κόστος αναλώσιμων

17

Εργολαβικό κέρδος

18

Διοικητικό κόστος (τουλάχιστον 2%)

19

Κόστος νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(% επί του
συνόλου των 15 έως 18)

20

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ (άθροισμα 15 έως 19)

21

Φ.Π.Α. 24%

22

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α

23

Γενικό σύνολο ολογράφως:

24

Ποσοστό έκπτωσης:

…………%
…………%
…………%
…………%

Ο Προσφέρων
(υπογραφή/σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 1 περ. (β) της Διακήρυξης 417/2017
[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:
Πλήρης
διακήρυξη
θα
αναρτηθεί
στον
δικτυακό
τόπο:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro,
στον
δικτυακό
τόπο
http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης
αιτημάτων και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του
φορέα
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismidimoprasies/ .
Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης θα γίνει σε μία τοπική εφημερίδα όπως
προβλέπεται από το αρ. 18 του ν.4469/2017. Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον
ανάδοχο βάσει του ν.4412/2016.

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6232
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Τερψιχόρης 51, Π. Φάληρο, 17562
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Α. Γεωργοπούλου
- Τηλέφωνο: 2132020298, -326, -328
- Ηλ. ταχυδρομείο: d.perivallon@palaiofaliro.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://palaiofaliro.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): «Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης» CPV: 79713000-5
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6232
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: 1
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[417/2017]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:3
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση4;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά

Απάντηση:
[
[

]
]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [ ] Όχι
αντικειμένου

[

] Άνευ

α) [……]

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

δ) [

] Ναι

[ ] Όχι
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περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [ ] Ναι

[

] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
[ ] Ναι [ ] Όχι
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος
[ ]
ή των τμημάτων για τα οποία ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού
φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα
για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

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

Απάντηση:
[ ]Ναι

[

]Όχι

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων
/ υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και
7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες13·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας14·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]17
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)20;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν21:

εγγράφων):
[……][……][……][……]19
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών
Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης22, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;23
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): 24
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου25;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις26 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
28
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συμφερόντων29, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια31 κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

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

[.........…]

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

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

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
μέλος εγκατάστασής32; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός
φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς33, ο οικονομικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή
ιδιωτικούς34:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες35, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα:
5) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό
για την εκτέλεση της σύμβασης:
6) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας36 το ακόλουθο τμήμα
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

Απάντηση:
Αριθμός ετών: 3 (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ημερομ
παραλήπ
φή
ηνίες
τες

[……..........................]

[……]

[……]

[……]

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

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται37, 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 δωρεάν38.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 Δήλωσης 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): [……]

44

ΑΔΑ: ΩΣΣ4ΩΞΕ-ΔΓΣ

17PROC002170670 2017-10-31

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 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.
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
7

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.”
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8 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.
9 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).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11 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 απόφασηςπλαίσιο 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).
12 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.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14 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”.
15 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.".
16 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
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εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (
βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 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)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα,
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των
μέτρων που λήφθηκαν.
22 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).
23 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
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
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31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32 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.
33 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
34 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
35 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα
ΤΕΥΔ.
36 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου
για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
37 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
38 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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3. Εγκρίνει την πίστωση ποσού μελέτης 72.168,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού έτους 2017.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Π.
Φαλήρου με τα στοιχεία ΚΑ 35-6142.019: Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας
Σκέπης 2017.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2017, έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 35-6142.019 συνολικού ύψους 13.000,00€ [αναλογία
δαπάνης έτους βάσει ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β΄):
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους
2017 – τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης], ενώ ο Δήμος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό
του 2018 ή και του υπόλοιπου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των συμβατικών
υποχρεώσεων σε αυτόν του 2017.
Οι ανωτέρω δαπάνες κατανέμονται στα έτη 2017 – 2018 ως ακολούθως:
ΚΑΕ
35-6142.019

2017
13.000,00

2018
59.168,00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο
συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων,
……………………., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου
έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί
απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα
ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα
είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας (Με την με αρ.
15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017 διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του
Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν
να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται
κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις
αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή
της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση
επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την υποβολή της. Οι
αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή
στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της
Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 417/2017.
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ).
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

ΑΔΑ: ΩΣΣ4ΩΞΕ-ΔΓΣ

17PROC002170670 2017-10-31

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις
της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου
16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ
για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων
των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.»

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
4. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Δ/ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Αρτέμιδος & Τερψιχόρης
Τ.Κ. 175 61

ΕΡΓΑΣΙΑ: Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου,
Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2017

Προϋπ.: 72.168,00€
Κ.Α.: 35- 6142.019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2017
(CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη περιγράφει τις παρακάτω υπηρεσίες:


Τη

φύλαξη του Πάρκου του Φλοίσβου (συνολικά 89 στρέμματα). Το Πάρκο

αναπτύσσεται κατά μήκος του παραθαλάσσιου μετώπου του Φαληρικού Όρμου του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Εντός του Πάρκου του Φλοίσβου υπάρχει παιδότοπος, χώροι
υπαίθριας εκγύμνασης, ο Βοτανόκηπος, το φυτώριο του Δήμου κ.α. Ο Βοτανόκηπος, (3
στρέμματα), εκτός του ότι αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για τους κατοίκους λειτουργεί
ως πεδίο επιμόρφωσης του κοινού και ιδιαιτέρως εκπαίδευσης των μαθητών. Τα φυτά
που καλλιεργούνται (60 είδη, 4.240 ρίζες φυτών) φέρουν ενημερωτικές πινακίδες, οι
οποίες περιέχουν πληροφορίες για την ταυτότητα και χρησιμότητά τους.


Τη φύλαξη του Πάρκου Αγίου Γεωργίου (22 στρέμματα) που κατασκευάστηκε στην
περιοχή Τροκαντερό. Εντός του χώρου βρίσκεται ο μεταβυζαντινός ναός του Αγ.
Γεωργίου, χαρακτηρισμένο ως μνημείο σημαντικής αρχαιολογικής σημασίας. Στο πάρκο
επίσης υπάρχουν διαδρομές περιπάτου, ένα μικρό θεατράκι και όλα αυτά πλαισιωμένα
με βλάστηση από ποικίλα είδη δέντρων και θάμνων.



Τη φύλαξη του Παιδότοπου στην Αγία Σκέπη (10,7 στρέμματα). O παιδότοπος στην
Αγία Σκέπη κατασκευάστηκε το 2014 στην περιοχή Ριζαρείου (στάση Τραμ: Αγία Σκέπη)
και αποτελεί έναν σύγχρονο και ασφαλή παιδότοπο, ο οποίος περιλαμβάνει παιδικές
χαρές, διαδρομές περιπάτου, καλλωπιστικά δέντρα και θάμνους με άρδευση, χώρους
υγιεινής, αποθήκες καθαριστών, γραφείο φύλακα και αποθηκευτικό χώρο για τα υλικά
συντήρησης του κήπου. Το σύνολο των εγκαταστάσεων του παιδότοπου είναι
προσβάσιμο από ΑμΕΑ. Η λειτουργικότητα του παιδοτόπου από ΑμΕΑ βασίζεται στον
ειδικό σχεδιασμό και στην κατασκευή των οργάνων που προορίζονται για παιχνίδι.

H υπηρεσία φύλαξης θα παρέχεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με νόμιμες
μεθόδους και μέσα που θα διαθέτει ο ανάδοχος για όλο το συμβατικό χρονικό διάστημα. Η
φύλαξη θα γίνεται από ένα άτομο σε κάθε φυλασσόμενο χώρο.
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Σκοπός της φύλαξης είναι η αποτροπή εισόδου ατόμων με παραβατική συμπεριφορά στους
παραπάνω δημοτικούς χώρους και η αποτροπή κάθε παράνομων ενεργειών (κλοπών,
βανδαλισμών, καταστροφών, φωτιάς, κατάληψη χώρου - διαμονή κ.τ.λ.) από κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό και με χρήση νόμιμων μέσων.
Το Πάρκο του Φλοίσβου, μαζί με τον Βοτανόκηπο και τον χώρο πρασίνου στην περιοχή
Τροκαντερό, αποτελούν χώρους πρασίνου ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας όχι μόνο για
τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, αλλά και για όλο το λεκανοπέδιο. Η φύλαξη των χώρων αυτών
απαιτείται λόγω:
1. του υπερτοπικού χαρακτήρα τους στο Νομό Αττικής,
2. της

προσέλκυσης

πλήθους

επισκεπτών

τις

καθημερινές

αλλά

κυρίως

τα

Σαββατοκύριακα και τις Αργίες,
3. της βιοποικιλότητας των ειδών βλάστησης (είδη φυτών που απαιτούν ιδιαίτερη
διαχείριση),
4. του φαινομένου βανδαλισμών των εγκαταστάσεων του Πάρκου (εξοπλισμός παιδικών
χαρών, φυτικό υλικό, διακοσμητική χαμηλή περίφραξη, εξοπλισμός αυτομάτων
συστημάτων άρδευσης κλπ),
5. της παρουσίας παραβατικών στοιχείων κατά τις βραδινές ώρες στα Πάρκα,
6. της έλλειψης επαρκούς περίφραξης περιμετρικά του Πάρκου Φλοίβου,
7. της

παράνομης

κατάληψης

του

χώρου

από

ομάδες

αθίγγανων,

μεταναστών,

προσφύγων κλπ
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου διαθέτει στο προσωπικό του επτά (7) υπαλλήλους, με την
ειδικότητα φύλακα και τα Δημοτικά κτίρια (Δημαρχιακό Μέγαρο, Δημοτικά Ιατρεία, Πολιτιστικά
Κέντρα, Αμαξοστάσιο) που απαιτούν φύλαξη υπερβαίνουν σε αριθμό τον αριθμό των
δημοτικών φυλάκων.
Επειδή, η Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας έχει καταργηθεί και επειδή o Δήμος Παλαιού
Φαλήρου δεν διαθέτει έμπειρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας για φύλαξη
ανοιχτών χώρων κατά τις βραδινές ώρες, ούτε διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (ασύρματος
κλπ), κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση της φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας (security), η οποία θα πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις
του Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164/Α/97) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας, Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτού και άλλες διατάξεις»
και του Ν.3707/08 (ΦΕΚ 209Α/08-10-2008) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» καθώς και τις τροποποιήσεις
αυτών.
Η διάρκεια της φύλαξης ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει σε δώδεκα μήνες.
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Οι ώρες φύλαξης είναι οι εξής:

Χώρος Φύλαξης

Πάρκο Φλοίσβου και
Βοτανόκηπος

Ώρες φύλαξης
(Οκτώβριο έως
Μάιο)

Ώρες φύλαξης
(Ιούνιο έως
Σεπτέμβριο)

καθημερινές

17:00 - 01:00
(8 ώρες)

17:00 - 24:00
(7 ώρες)

ΣΚ και
ΑΡΓΙΕΣ

9:00 - 24:00
(15 ώρες)

9:00 - 01:00
(16 ώρες)

καθημερινές

18:00-22:00
(4 ώρες)

18:00-24:00
(6 ώρες)

ΣΚ και
ΑΡΓΙΕΣ

10:00 -22:00
(12 ώρες)

10:00 -24:00
(14 ώρες)

ΣΚ και
ΑΡΓΙΕΣ

10:00 -14:00 και
17:00-21:00
(8 ώρες)

10:00 -14:00 και
18:00-23:00
(9 ώρες)

Περίοδος
Φύλαξης

Πάρκο Αγίου
Γεωργίου

Παιδότοπος Αγ. Σκέπη

Η δαπάνη ανέρχεται σε 58.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 13.968,00€ δηλ. συνολικής δαπάνης
72.168,00 €. Η δαπάνη της εργασίας θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, στα έτη 2017-2018, στον Κ.Α.: 35-6142.019.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. Έτους 2017, έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 35-6142.019 συνολικού ύψους 13.000,00€ (αναλογία
δαπάνης έτους βάσει ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β΄) παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 –
τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2018 ή και του
υπόλοιπου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων σε αυτόν του
2017.
Οι ανωτέρω δαπάνες κατανέμονται στα έτη 2017 – 2018 ως ακολούθως:
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ΚΑΕ

2017

2018

35-6142.019

13.000,00

59.168,00

Η σύνταξη της μελέτης στηρίχθηκε στις διατάξεις του:


Ν.3852/2010



Ν.3463/2006, άρθρο 209, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4412/2016



N.2286/95 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4412/2016



Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’)

Π. ΦΑΛΗΡΟ, 19-10-2017
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Αγρον. Τοπ. Μηχανικός με βαθμό Α΄

Χημικός Μηχανικός με βαθμό Α’
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ΕΡΓΑΣΙΑ: Φύλαξη Πάρκου
Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας
Σκέπης 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2017
(CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης)

Προϋπολ.: 72.168,00 €
Κ.Α. : 35- 6142.019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Περίοδος
Φύλαξης

Περιγραφή

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΜΑΙΟΣ

1

Φύλαξη Πάρκου
Φλοίσβου και
Βοτανόκηπου
ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΜΑΙΟΣ

2

Φύλαξη Πάρκου
Αγίου Γεωργίου στο
Τροκαντερό
ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

3

Ώρες Φύλαξης
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
17:00-01:00
(8 ώρες)
ΣΚ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
9:00-24:00
(15 ώρες)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
17:00-24:00
(7 ώρες)

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός
Τιμή
μηνών μονάδας (€)

Αξία (€)

μήνας

8

2.500,00

20.000,00

μήνας

4

2.500,00

10.000,00

μήνας

8

1.500,00

12.000,00

μήνας

4

2.000,00

8.000,00

ΣΚ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
9:00-01:00
(16 ώρες)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
18:00-22:00
(4 ώρες)
ΣΚ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
10:00-22:00 (12
ώρες)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
18:00-24:00
(6 ώρες)
ΣΚ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
10:00-24:00
(14 ώρες)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΜΑΙΟΣ

ΣΚ & ΑΡΓΙΕΣ
10:00 -14:00
και 17:00-21:00
(8 ώρες)

μήνας

8

650,00

5.200,00

ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΚ & ΑΡΓΙΕΣ
10:00 -14:00
και 18:00-23:00
(9 ώρες)

μήνας

4

750,00

3.000,00

Φύλαξη παιδότοπου
Αγίας Σκέπης

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

58.200,00
13.968,00
72.168,00

ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ, 19/10/2017
H ΣΥΝΤΑΞΑΣA
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Δ/ ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρτέμιδος & Τερψιχόρης
Τ.Κ. 175 61

ΕΡΓΑΣΙΑ: Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου,
Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2017

Προϋπ.: 72.168,00€
Κ.Α.: 35- 6142.019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2017
(CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΜΟΝΟΝ
Η εργασία αφορά:


Τη φύλαξη του Πάρκου του Φλοίσβου και του Βοτανόκηπου (89 στρέμματα).



Τη φύλαξη του Πάρκου Αγίου Γεωργίου στο Τροκαντερό (22 στέμματα).



Τη φύλαξη του Παιδότοπου στην Αγία Σκέπη (10,7 στρέμματα).

Σκοπός της φύλαξης είναι η αποτροπή εισόδου ατόμων με παραβατική συμπεριφορά στους
παραπάνω δημοτικούς χώρους, καθώς και η αποτροπή με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και
νόμιμα μέσα κάθε παράνομων ενεργειών (κλοπών, βανδαλισμών, καταστροφών, φωτιάς, κ.τ.λ.)
από άτομα με παραβατική συμπεριφορά.

Ολογράφως (ευρώ)
Α/Α

Περιγραφή

Περίοδος
Φύλαξης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΜΑΙΟΣ

1

Φύλαξη
Πάρκου
Φλοίσβου και
Βοτανόκηπου
ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ώρες
Φύλαξης
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
17:00-01:00
(8 ώρες)

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή
μονάδας

μήνας

2.500,00

Δύο χιλιάδες πεντακόσια

μήνας

2.500,00

Δύο χιλιάδες πεντακόσια

ΣΚ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
9:00-24:00
(15 ώρες)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
17:00-24:00
(7 ώρες)
ΣΚ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
9:00-01:00
(16 ώρες)
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΜΑΙΟΣ

2

Φύλαξη
Πάρκου
Αγίου
Γεωργίου στο
Τροκαντερό
ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
18:00-22:00
(4 ώρες)
1.500,00

Χίλια πεντακόσια

μήνας

2.000,00

Δύο χιλιάδες

μήνας

650,00

Εξακόσια πενήντα

μήνας

750,00

Επτακόσια πενήντα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
18:00-24:00
(6 ώρες)
ΣΚ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
10:00-24:00
(14 ώρες)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΜΑΙΟΣ
3

μήνας
ΣΚ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
10:00-22:00
(12 ώρες)

Φύλαξη
παιδότοπου
Αγίας Σκέπης
ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΚ & ΑΡΓΙΕΣ
10:00 -14:00
και 17:0021:00 (8
ώρες)
ΣΚ & ΑΡΓΙΕΣ
10:00 -14:00
και 18:0023:00 (9
ώρες)

Για την εργασία ισχύουν τα εξής:
1) Θα απασχοληθούν εργαζόμενοι άγαμοι άνω των 25 ετών με κλιμάκιο 0-3 και εφαρμογή
πενθήμερης εργασίας- οκτάωρης εργασίας
2) Οι 6 υποχρεωτικές αργίες: 15 Αυγούστου, 28 Οκτωβρίου, 25 Δεκεμβρίου, 6 Ιανουαρίου,
Δευτέρα του Πάσχα, 1 Μαΐου.
Στις τιμές περιλαμβάνεται το διοικητικό κόστος, το εργολαβικό όφελος, το κόστος αναλωσίμων, το
κόστος patrol και η ασφάλεια του προσωπικού.

Π. Φάληρο, 19-10-2016
ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Αγρον. Τοπ. Μηχανικός με βαθμό Α΄

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Χημικός Μηχανικός με βαθμό Α’
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Αρτέμιδος & Τερψιχόρης
τ.κ. 175 61

ΕΡΓΑΣΙΑ: Φύλαξη Πάρκων Φλοίσβου,
Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2017
Προϋπ.: 72.168,00 €
Κ.Α.: 35- 6142.019

(CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2017

ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Άρθρο 1ο :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο συγγραφής

Η εργασία αφορά:


Τη φύλαξη του Πάρκου του Φλοίσβου (89 στρέμματα).



Τη φύλαξη του Πάρκου Αγίου Γεωργίου στο Τροκαντερό (22 στέμματα).



Τη φύλαξη του Παιδότοπου στην Αγία Σκέπη (10,7 στρέμματα).

Σκοπός της φύλαξης είναι η αποτροπή εισόδου ατόμων με παραβατική συμπεριφορά
στους παραπάνω δημοτικούς χώρους, καθώς και η αποτροπή με κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό και νόμιμα μέσα κάθε παράνομων ενεργειών (κλοπών, βανδαλισμών,
καταστροφών, φωτιάς, κ.τ.λ.) από άτομα με παραβατική συμπεριφορά. Η φύλαξη θα
γίνεται από ένα άτομο σε κάθε φυλασσόμενο χώρο.
Άρθρο 2ο :

Ισχύουσες διατάξεις

Η σύνταξη της μελέτης στηρίχθηκε στις διατάξεις των:
 Ν.3852/2010
 Ν.3463/2006, άρθρο 209, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4412/2016
 N.2286/95 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4412/2016
 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’)
Άρθρο 3ο :

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η διακήρυξη
β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
γ) Το Τιμολόγιο
δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
ε) Η τεχνική έκθεση
στ) Η οικονομική προσφορά του μειοδότη.
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Άρθρο 4ο :

Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Η διάρκεια της φύλαξης ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει σε δώδεκα
μήνες.
Οι ώρες φύλαξης είναι οι εξής:

Χώρος Φύλαξης

Πάρκο Φλοίσβου και
Βοτανόκηπος

Ώρες φύλαξης
(Οκτώβριο έως
Μάιο)

Ώρες φύλαξης
(Ιούνιο έως
Σεπτέμβριο)

καθημερινές

17:00 - 01:00
(8 ώρες)

17:00 - 24:00
(7 ώρες)

ΣΚ και
ΑΡΓΙΕΣ

9:00 - 24:00
(15 ώρες)

9:00 - 01:00
(16 ώρες)

καθημερινές

18:00-22:00
(4 ώρες)

18:00-24:00
(6 ώρες)

ΣΚ και
ΑΡΓΙΕΣ

10:00 -22:00
(12 ώρες)

10:00 -24:00
(14 ώρες)

ΣΚ και
ΑΡΓΙΕΣ

10:00 -14:00 και
17:00-21:00
(8 ώρες)

10:00 -14:00 και
18:00-23:00
(9 ώρες)

Περίοδος
Φύλαξης

Πάρκο Αγίου
Γεωργίου

Παιδότοπος Αγ. Σκέπη

H υπηρεσία φύλαξης θα παρέχεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με νόμιμες
μεθόδους και μέσα που θα διαθέτει ο ανάδοχος για όλο το συμβατικό χρονικό διάστημα.
Η φύλαξη θα γίνεται από ένα άτομο σε κάθε φυλασσόμενο χώρο.

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Η εταιρία που θα αναλάβει την φύλαξη των χώρων, θα πρέπει να λειτουργεί
νομίμως, να διαθέτει ειδική άδεια λειτουργίας και άδεια εργασίας (για τους
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εργαζόμενους), ήτοι να πληρεί τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στις
διατάξεις του Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164/Α/97) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του
προσωπικού αυτού και άλλες διατάξεις», του Ν.3707/08 (ΦΕΚ 209Α/08-10-2008)
«Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και
γραφείων ιδιωτικών ερευνών» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών.


Η εταιρεία θα οφείλει πριν από την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει
κατάσταση από την Επιθεώρηση Εργασίας με το Απασχολούμενο προσωπικό για
την εκτέλεση της εργασίας αυτής.



Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διάθεση έμπειρου και κατάλληλα εκπαιδευμένου
προσωπικού ασφαλείας, για την πλήρη ασφάλιση του προσωπικού στα οικεία
ασφαλιστικά ταμεία και για την παροχή άρτιου εξοπλισμού.



Την εργασία Φύλαξης θα εκτελούν συγκεκριμένοι Υπάλληλοι του Αναδόχου, τα
ονόματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν στους υπευθύνους του Δήμου, μαζί με
την κατάσταση προσωπικού του Αναδόχου ώστε να αποδεικνύεται η σχέση
εργασίας τους.



Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις ζητούμενες υπηρεσίες θα πρέπει να γνωρίζει
την ελληνική γλώσσα και να έχει τη δυνατότητα άνετης επικοινωνίας με το κοινό
και τις υπηρεσίες του δήμου.



To προσωπικό θα είναι εξειδικευμένο, άριστα εκπαιδευμένο σε παρόμοιας φύσεως
φύλαξη έργων, σε άριστη φυσική κατάσταση και όχι μεγάλης ηλικίας. Θα πρέπει
να είναι ικανό για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών μέσα στα όρια που
προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Είναι επιθυμητή η γνώση θεμάτων πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, αντιμετώπισης
κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα και διαρροή νερού, παροχής πρώτων βοηθειών.



Ο Δήμος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του ωραρίου της φύλαξης, με τέτοιο
τρόπο ώστε να μην μεταβάλλεται το κόστος εργασίας.



Η εταιρεία Φύλαξης θα συντάξει και θα καταθέσει στον Δήμο Κανονισμό
Ασφαλείας, όπου θα περιλαμβάνονται αναλυτικά τα καθήκοντα του προσωπικού
της, οι προβλεπόμενες ενέργειες για κάθε περίπτωση ξεχωριστά (απόπειρα κλοπής,
πυρκαγιάς,

εμπρησμοί,

δολιοφθορές,

παραβατική

συμπεριφορά

σχετικά

με

δεσποζούμενα ζώα συντροφιάς, ρίψη απορριμμάτων, παράνομη αφισσοκόληση,
graffiti κλπ), πάντα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει σύμφωνα με το νόμο
το προσωπικό ασφαλείας.


Σε περίπτωση εκδήλωσης απειλής στον χώρο φύλαξης, ο φύλακας θα ειδοποιεί
τον κεντρικό σταθμό της εταιρείας που ανήκει, και αυτός με τη σειρά του θα
ειδοποιεί τα αντίστοιχα αρμόδια κρατικά όργανα (αστυνομία, πυροσβεστική κ.λ.π.)
ενώ παράλληλα θα κινητοποιείται και η εταιρεία φύλαξης στέλνοντας ειδικές
δυνάμεις με περιπολικά οχήματα, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση
του Δήμου.
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Το προσωπικό θα φέρει την από το νόμο 3707/2008 όπως ισχύει, οριζόμενη ειδική
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας κατά την διάρκεια υπηρεσίας του, θα είναι
ένστολο με την εγκεκριμένη στολή της εταιρείας και δεν θα οπλοφορεί.



Η εταιρεία θα εφοδιάσει το προσωπικό με δελτίο ταυτότητας εργαζομένου, καθώς
και ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα), σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.
3707/2008, όπως ισχύει.



Το προσωπικό δεν θα αποτελείται από συνταξιούχους και δεν θα κάνει δεύτερο
επάγγελμα.



Η εταιρεία θα αποστέλλει καθημερινή ηλεκτρονική αναφορά στην Υπηρεσία για τα
συμβάντα και σε περίπτωση όπου προκύπτουν θέματα ασφάλειας (π.χ. πτώση
δένδρων, βλάβες στα δίκτυα, κλπ) θα ενημερώνει άμεσα τον επιβλέποντα της
εργασίας.



Η εταιρεία θα ενημερώνει τον Δήμο για κάθε αιφνίδια αλλαγή βάρδιας (π.χ.
ωράριο, στοιχεία επικοινωνίας προσωπικού βάρδιας κλπ).



Σε περίπτωση που ζητηθεί αιτιολογημένα από την Υπηρεσία η αντικατάσταση του
φύλακα, αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα.



Η εταιρεία θα ευθύνεται για την συνεπή τήρηση του ωραρίου του φύλακα ενώ ο
Δήμος έχει την δυνατότητα ελέγχου του ωραρίου αυτού.



Η εταιρεία θα υλοποιεί ελέγχους για την εξασφάλιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών.



Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει σύστημα καταγραφής του χρόνου και του τόπου
(patrol) από τον οποίο πέρασε ο φύλακας, ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση των
ωρών τακτικών περιπολιών. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε απευθείας
σύνδεση με την Υπηρεσία του Δήμου, ώστε να μπορεί ο Δήμος να ελέγχει ανά
πάσα στιγμή την κίνηση του φύλακα και την καλή εκτέλεση της εργασίας.



Η εταιρεία οφείλει να τηρεί όλους τους νόμους σχετικούς με την εργασία (εργατική
νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών,
κλπ και ευθύνεται έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης
που προκύπτει από αυτές.



Ο Ανάδοχος οφείλει να μην παραβιάζει τους όρους των υποχρεωτικών συλλογικών
συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας,
που ισχύουν, για τους εργαζομένους που απασχολεί για την ασφάλεια και φύλαξη
των χώρων σε ό,τι αφορά τις αμοιβές και την κοινωνική ασφάλιση του εν λόγω
προσωπικού και ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω
παροχών στο απασχολούμενο στη φύλαξη των χώρων της Αναθέτουσας Αρχής
προσωπικό, με τη δικαιολογία ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν του κατέβαλε την
καθορισμένη αμοιβή ή αποζημίωση. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τη
νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας για τους εργαζομένους που απασχολεί για
την ασφάλεια και φύλαξη, καθώς και τη νομοθεσία πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου.
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Συμφωνείται ρητά ότι καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του Δήμου
και του προσωπικού του Αναδόχου, ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των
υπαλλήλων του, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και λοιπής
ειδικής νομοθεσίας.



Επίσης ο Ανάδοχος, οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την
ασφάλεια των εργαζομένων του και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος
ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.



Ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρεί τις διατάξεις τις νομοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου.

ΕΙΔΙΚΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Σκοπός της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η ασφάλεια και προστασία των
εγκαταστάσεων των φυλασσόμενων χώρων. Με την έναρξη της υπηρεσίας από το
προσωπικό του Αναδόχου, θα γίνεται περιπολία για τον γενικό έλεγχο του χώρου,
εντοπίζοντας συσσωρευμένα υλικά τα οποία θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν
εστίες πυρκαγιάς ή σημεία απόκρυψης υλικών σαμποτάζ, τυχόν ταραχοποιούς ή
ατόμων που ρυπαίνουν ή έχουν ως στόχο την καταστροφή, το βανδαλισμό ή τη
φθορά, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πάρκου καθώς και αυτού
καθεαυτού του χώρου του πάρκου και σε περίπτωση αντίστασης ειδοποιεί τις
Αστυνομικές Αρχές. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα άτομα που ασελγούν, που
θίγουν την δημόσια αιδώ, παρενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους επισκέπτες ή
κάνουν χρήση παράνομων ουσιών.



Θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, περιορισμό και καταστολή
οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας στο χώρο, πάντοτε σε νόμιμο πλαίσιο.



Θα έχει την ευθύνη της απομάκρυνσης των επισκεπτών και του κλειδώματος των
παιδότοπων μετά το πέρας των ωρών λειτουργίας τους. Όσον αφορά στον
βοτανόκηπο, ο φύλακας θα έχει την ευθύνη για το άνοιγμα και το κλείσιμο του
χώρου, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του στη διάρκεια της βάρδιας του. Τα
ωράρια λειτουργίας των παιδότοπων Πάρκου Φλοίσβου και Αγ. Σκέπης και του
βοτανόκηπου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης.



Θα διαθέτουν εξοπλισμό όπως: εταιρική κινητή τηλεφωνία ή και ασύρματο, φακό
περιπολίας, ψηφιακή καταγραφή εικόνας, ηλεκτρονική σημειακή αναγνώριση
κ.λ.π. και θα επικοινωνεί με τον κεντρικό σταθμό της εταιρείας που ανήκει σε
τακτά χρονικά διαστήματα.



Δεν θα θίγει, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, τα κάθε είδους
συνταγματικώς κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα.
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Να μην χρησιμοποιεί μέσα και μεθόδους που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά,
βλάβη, ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.



Κάθε εργαζόμενος στην υπηρεσία φύλαξης οφείλει να έχει μαζί του:
1) Αντίγραφο της άδειας εργασίας,
2) Ενδεικτική ταυτότητα SECURITY κατά την προσέλευση στο χώρο εργασίας για
την ανάληψη των καθηκόντων του.
3) Να φοράει σύμφωνα με το νόμο το αλεξίσφαιρο γιλέκο.
4) Να έχει πάντα μαζί του και σε λειτουργία την συσκευή επικοινωνίας
5) Να φοράει την εγκεκριμένη στολή της εταιρείας.



Θα διαθέτει σύστημα καταγραφής συμβάντων και σε καθημερινή βάση και μετά το
τέλος της βάρδιας του, θα συντάσσει Δελτίο Αναφοράς Φύλακος με όλες τις
σχετικές παρατηρήσεις του.



Ο φύλακας θα είναι συνεπής στο ωράριο εργασίας του.



Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος ή συμβάντος, ενημερώνει και ειδοποιεί το
τοπικό Αστυνομικό τμήμα ή την Άμεσο Δράση και τον ορισμένο εκπρόσωπο του
Δήμου.

Άρθρο 6ο :

Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας.
Άρθρο 7ο :

Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πλημμύρα,
πυρκαγιά, που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος,
ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά
την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί
τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος
ανάλογα.
Άρθρο 8ο :

Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 9ο :

Τρόπος πληρωμής

ΑΔΑ: ΩΣΣ4ΩΞΕ-ΔΓΣ

17PROC002170670 2017-10-31

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε
72.168,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η καταβολή του ως άνω ποσού
γίνεται τμηματικά ύστερα από έκδοση σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών του
εντολοδόχου.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) ΙΚΑ ή
ανάλογες δηλώσεις που υποβάλλονται σε άλλο φορέα ασφαλιστικών εισφορών.
Πριν

από κάθε

πληρωμή

θα πρέπει

να υποβάλλεται

ασφαλιστική ενημερότητα,

φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση καταβολής στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα των
υποχρεωτικών

εισφορών

ασφάλισης

του

προσωπικού,

καταστάσεις

προσωπικού

θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας, μισθολογικές καταστάσεις, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10ο :

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων
που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 11ο :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Π. Φάληρο, 19 -10-2017
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Αγρον. Τοπ. Μηχανικός με βαθμό Α΄

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Χημικός Μηχανικός με βαθμό Α’

