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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Παλαιό Φάληπο,

8/ 10 /2019

Απ. Ππυη. : 19011

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Ο Δήκαξρνο Π. Φαιήξνπ δηαθεξύηηεη Πξόρεηξν Δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «Φύλαξη Πάπκος Φλοίζβος,
Σποκανηεπό και Αγίαρ κέπηρ 2019», (CPV: 79713000-5 Τπηπεζίερ Φύλαξηρ).
η

Ο Δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 21

Οκηυβπίος 2019, ημέπα Γεςηέπα, με ώπα έναπξηρ

παπαλαβήρ πποζθοπών 12:00 και ώπα λήξηρ 12:30 μ.μ., ελώπηνλ αξκόδηαο Επηηξνπήο ζην Δεκαξρείν
νο

(Τεξςηρόξεο 51 & Αξηέκηδνο, Π.Φάιεξν), ζηελ αίζνπζα Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 3 όξνθνο.
Τν

ύςνο

ηνπ

πξνϋπνινγηζκνύ

ηεο

κειέηεο

αλέξρεηαη

ζην

πνζό

ησλ

60.288,80€

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)
Η δαπάλε ζα θαιπθζεί από ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2019 θαη 2020.
Οη επηζπκνύληεο λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζύκθσλα κε ηελ αξ.
123/2019 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο (ΑΓΑ: 6Ν6ΓΩΞΔ-Φ2Τ) επί ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ
νπνία κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ (www.palaiofaliro.gr) θαη ζηε ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Πιήξεο δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηθηπαθό ηόπν: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro,
http://www.eprocurement.gov.gr ζηε ζειίδα αλαδήηεζεο ηνπ Δήκνπ Π. Φαιήξνπ (θσδ. θνξέα 6232) θαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ θνξέα http://www.palaiofaliro.gr/.
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαθήξπμε δίλνληαη ζηα ηει: 2132020328, - 326 θαη αξ. ηει/πίαο 2132020296.

Ο ΓΖΜΑΡΥΔΤΩΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΠΑΝΣΑΕΖ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Αποφ 123/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Φύλαξη Πάρκου
Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2019», προϋπολογισμού μελέτης
60.288,80 € συμπεριλ. ΦΠΑ 24%.
Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17854/20.09.2019 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 οκτώ (8) μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (αναπλ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Οικονομικής
Επιτροπής τη λήψη απόφασης για την Έγκριση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία
«Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2019», προϋπολογισμού μελέτης 60.288,80
€ συμπεριλ. ΦΠΑ 24%.
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε 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 35-6142.016 του προϋπολογισμού του Δήμου Π. Φαλήρου του οικονομικού έτους 2019 έχει
εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση για την «Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης
2019» για τις ανάγκες του Δήμου, συνολικού ύψους 40.000,00€.

ΑΔΑ: 6Ν6ΔΩΞΕ-Φ2Υ

19PROC005671452 2019-10-08

Ακολούθως εκθέτει ότι από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου υποβλήθηκε η με αρ.
17/2019 μελέτη, που αφορά στην εργασία «Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης
2019», προϋπολογισμού μελέτης 60.288,80 € συμπεριλ. ΦΠΑ 24% και σχέδιο διακήρυξης πρόχειρου
διαγωνισμού 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 διακήρυξης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 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 άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
 τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α)
 την υπ’αρ. 336/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Ρ9ΒΩΞΕ-ΜΚΔ) περί ψήφισης του πρ/σμού οικ.
έτους 2019, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 121285/38129/07.02.2019 απόφαση του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
 το με α.π. 17512/16.9.19 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005561486)
 το με αρ. πρωτ. 17513/16.09.2019 τεκμηριωμένο αίτημα
 τη με αρ.πρωτ.17842/19.09.2019 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 60Ε6ΩΞΕ-ΙΑ8)
 τη με αρ. 17799/19-9-2019 ΑΑΥ (ΑΔΑ:Ω7ΖΗΩΞΕ-Κ62) και ΑΔΑΜ (19REQ005586846),η οποία
έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α A/826.
 τη με αρ. 17/2019 μελέτη
 το σχέδιο διακήρυξης
 τον cpv: 79713000-5 υπηρεσίες φύλαξης
 τις ανάγκες του Δήμου
 την ανωτέρω εισήγηση
και μετά από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

Αποδέχεται την με αρ. 17/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου

Παλαιού Φαλήρου.
2.

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Φύλαξη Πάρκου

Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2019», προϋπολογισμού μελέτης 60.288,80 € συμπεριλ.
ΦΠΑ 24% 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 διακήρυξης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως το συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσης.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2019-2020.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, για το οικ. έτος 2019, έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 35-6142.016 συνολικού ύψους 40.000,00€, (αναλογία δαπάνης
έτους βάσει ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ' αριθμ.
7028/2004 (Β' 253) απόφασης), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο
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ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2020 ή και του υπόλοιπου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη
των συμβατικών υποχρεώσεων σ’ αυτόν του 2019.
Η κατανομή των δαπανών ανά έτος εκτιμάται αρχικά ως εξής:
ΚΑΕ
35-6142.016

Αναλογία
Δαπάνης 2019
1.000

Αναλογία
Δαπάνης 2020
59.288,80

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο
αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις
αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών,
καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., 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 πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με
απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας
ενώπιον
του
Επόπτη
Ο.Τ.Α.
μέσα
σε
προθεσμία
δεκαπέντε
(15)
ημερών.
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση
άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά
την παρέλευση
τριμήνου από την υποβολή
της σχετικής
αίτησης του
ενδιαφερομένου.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες
αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την
παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος
κυρώθηκε
με
το
ν.
2690/1999
(Α'
45).
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου
δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η
προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς
και
εν
γένει
κοινωνικούς
σκοπούς.
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. 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.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.»
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151
«Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των
αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό

123/2019

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 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 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.»
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Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Π. ΦΑΛΗΡΟ 08/10/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΡΙΘΜ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 123/2019

Δξγαζία:«Φύιαμε
Πάξθνπ
Φινίζβνπ,
Σξνθαληεξό θαη Αγίαο θέπεο
2019»

Aξηζκ. Κειέηεο: 17/2019
Δλδεηθη. Ξξνυπ.: 60.288,80€
(CPV: 79713000-5 Τπεξεζίεο Φύιαμεο)

Κ.Α.: 35- 6142.016

ΓΙ Α ΚΗ Ρ Τ Ξ Η Π ΡΟ Υ ΔΙ ΡΟ Τ Γ Ι ΑΓ Ω ΝΙ Μ Ο Τ
Ν Γήκνο Ξαιαηνχ Φαιήξνπ πξνθεξχζζεη πξφρεηξν Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο παξνρή
ππεξεζηψλ, πνπ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο γηα ηελ: «Φύιαμε Πάξθνπ Φινίζβνπ, Σξνθαληεξό θαη Αγίαο
θέπεο 2019», πξνυπνινγηζκνχ 60.288,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24% γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ
Ξαιαηνχ Φαιήξνπ, ζηα έηε 2019-2020, ζηνλ Θ.Α.: 35-6142.016.

Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ πξνο
παξνρή ππεξεζηώλ.
Ρα ζηνηρεία ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ππ‟ αξηζκ.
17/2019 κειέηε ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ, ε νπνία θαη απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ζ

ειάρηζηε

πξνζεζκία

παξαιαβήο

πξνζθνξψλ

αλέξρεηαη

ζε

δέθα

(10)

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην
Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 παξ. 1 πεξ. γ) ηνπ Λ.4412/2016, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην αξζ. 43, Λ.4605/2019.
Ξιήξεο

δηαθήξπμε

ζα

αλαξηεζεί

http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro,

ζηνλ
ζηνλ

δηθηπαθφ
δηθηπαθφ

ηφπν:
ηφπν

http://www.eprocurement.gov.gr (θσδ. θνξέα 6232) ζηε ζειίδα αλαδήηεζεο
αηηεκάησλ θαη πξνθεξχμεσλ ηνπ Γήκνπ Ξ. Φαιήξνπ, θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
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ηνπ

θνξέα

https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-

dimoprasies/ .
Γεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ζα γίλεη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ην αξ. 18 ηνπ λ.4469/2017. Ρν θφζηνο ηεο δεκνζίεπζεο βαξχλεη ηνλ
αλάδνρν βάζεη ηνπ λ.4412/2016.
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ κε
αλάξηεζή

ηνπο

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε

ηνπ

θνξέα

https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά.

ΑΡΘΡΟ 1ν: Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηέπεηαη απφ:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16 (ΦΔΘ-147 Α/8-8-16): Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ,
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)
φπσο ηζρχεη θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηθέξεη ην αξ. 43 ηνπ Λ.
4605/19 (ΦΔΘ 52/01.04.2019 ηεχρνο Α').
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 5 ηεο Α 11389/93 ΔΘΞΝΡΑ φπσο ηζρχνπλ βάζεη ηνπ αξ. 379 παξ.
10 θαη 12 ηνπ Λ.4412/16 (ΦΔΘ-147 Α/8-8-16)
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/06 «Θχξσζε ηνπ Λένπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα»
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
4. Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. Λ.3852/10 (ΦΔΘ 87 Α‟) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο

Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» φπσο

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
5. Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3548/2007 “Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (Φ.Δ.Θ. 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Ξξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο»
φπσο ηζρχεη.
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7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 (ΦΔΘ 74/Α‟/26-3-2014): «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (.Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».
8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α΄) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ –
Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) –
Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη.
9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ.28/2015 (ΦΔΘ34/23.03.2015 ηεχρνο Α‟) Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ
γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία.
10. Ρηο

δηαηάμεηο

ηνπ

Λ.4270/2014

(ΦΔΘ

143/28.06.2014

ηεχρνο

Α‟):

Αξρέο

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ ην αξ. 377 παξ. 1 πεξ. 7
ηνπ Λ4412/16, θαζψο θαη ηηο ελ ηζρχ δηαηάμεηο ηνπ Λ.2362/1995 (ΦΔΘ247/η.Α') “ Ξεξί
Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο” φπσο
ηζρχεη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πξψηνπ.
11. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959 (ΦΔΘ 114/1959 ηεχρνο Α') Ξεξί νηθνλνκηθήο
δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ φπσο βξίζθνληαη ζε ηζρχ.
12. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 113/2010 (ΦΔΘ 194/Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
Γηαηάθηεο» θαη ηεο ππ‟ Αξηζκ.30/20-4-2011 Δγθπθιίνπ ησλ ΞΔΠ & ΞΝΗΘ «Δθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΞΓ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ
194/Α) ζηνπο δήκνπο θαη ζηα δεκνηηθά ΛΞΓΓ.» φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ ην Ξ.Γ. 80/16
(ΦΔΘ 145/05.08.2016 ηεχρνο Α').
13. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4152/13 (ΦΔΘ 107/09.05.2013 ηεχρνο Α'): «Δπείγνληα κέηξα
εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» θαη θπξίσο ηεο παξ. Ε‟
απηνχ.
14. Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/95 «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ.4412/16
15. To άξζξν 37 ηνπ Λ.4320/2015 (Α‟ 29) πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Λ.4281/2014 σο πξνο ηελ
ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κέξνπο β‟ απηνχ.
16. Ρελ ππ‟ αξηζκ. Νηθ.

7613/395/18-2-2019 Δγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο,

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «Νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη ηνπ θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο
εξγαηνηερλίηεο φιεο ηεο ρψξαο.
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17. Ρν άξζξν 203 ηνπ Λ. 4555/2018 (ΦΔΘ 133Α/19-7-2018) «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο
Ππκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΡΑ
(Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ»).
Θαζψο επίζεο ιακβάλνληαη ππ „φςηλ ηα εμήο:
- Ρν κε α.π. 17512/16.9.19 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΚ: 19REQ005561486).
- Ρελ κε αξηζ. 17/2019 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ
Ξαιαηνχ Φαιήξνπ (Ξξνυπνινγηζκφο, Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ, Ρερληθή έθζεζε, Ρηκνιφγην)
πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο.
- To ππ‟ αξηζκ. 17513/16.9.19 ηεθκεξησκέλν αίηεκα πξνο ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο
Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο.
- Ρν ππ‟ αξηζκ. 17842/19-9-2019 έγθξηζε Αλάιεςεο Ξνιπεηνχο πνρξέσζεο (ΑΓΑ:
60E6ΩΜΔ-ΗΑ8)
- Ρελ ππ‟ αξηζκ. 17799/19-9-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο (ΑΓΑ:Ω7ΕΖΩΜΔ-Θ62)
θαη ΑΓΑΚ: 19REQ005586846), ε νπνία έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ
Γήκνπ κε α/α A/826.
- Ρελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα θχιαμε ηνπ Ξάξθνπ Φινίζβνπ, Ρξνθαληεξφ θαη ηεο παηδηθήο
ραξάο Αγίαο Πθέπεο.
- Ρελ ππ‟ αξ. 123/2019 Απ. Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη
φξνη ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ «Φύιαμε Πάξθνπ Φινίζβνπ, Σξνθαληεξό θαη Αγίαο
θέπεο 2019».

ΑΡΘΡΟ 2ν: πκβαηηθά ζηνηρεία - Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ - Πξνζηαζία
Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ
Πηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α) Ζ δηαθήξπμε.
β) Ζ Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ
γ) Ρν Ρηκνιφγην
δ) Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
ε) Ζ ηερληθή έθζεζε
ζη) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε.
Ρν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη:


Ρε θχιαμε ηνπ Ξάξθνπ ηνπ Φινίζβνπ (ζπλνιηθά 89 ζηξέκκαηα).



Ρε θχιαμε ηνπ Ξάξθνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (22 ζηξέκκαηα).
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Ρε θχιαμε ηνπ Ξαηδφηνπνπ ζηελ Αγία Πθέπε (10,7 ζηξέκκαηα).

H ππεξεζία θχιαμεο ζα παξέρεηαη απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε λφκηκεο
κεζφδνπο θαη κέζα πνπ ζα δηαζέηεη ν αλάδνρνο γηα φιν ην ζπκβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ζ θχιαμε ζα γίλεηαη απφ έλα άηνκν ζε θάζε θπιαζζφκελν ρψξν.
Πθνπφο ηεο θχιαμεο είλαη ε απνηξνπή εηζφδνπ αηφκσλ κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά
ζηνπο παξαπάλσ δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη ε απνηξνπή θάζε παξάλνκσλ ελεξγεηψλ
(θινπψλ, βαλδαιηζκψλ, θαηαζηξνθψλ, θσηηάο, θαηάιεςε ρψξνπ - δηακνλή θ.η.ι.) απφ
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη κε ρξήζε λφκηκσλ κέζσλ.
Αδπλακία πινπνίεζεο εξγαζηώλ από ππεξεηνύλ πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ:
Ν Γήκνο Ξαιαηνχ Φαιήξνπ δηαζέηεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ δψδεθα (12) ππαιιήινπο, κε
ηελ εηδηθφηεηα θχιαθα θαη ηα Γεκνηηθά θηίξηα (Γεκαξρηαθφ Κέγαξν, Γεκνηηθά Ηαηξεία,
Ξνιηηηζηηθά Θέληξα, Ακαμνζηάζην) πνπ απαηηνχλ θχιαμε ππεξβαίλνπλ ζε αξηζκφ ηνλ
αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ θπιάθσλ.
Δπεηδή, ε πεξεζία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο έρεη θαηαξγεζεί θαη επεηδή o Γήκνο Ξαιαηνχ
Φαιήξνπ δελ δηαζέηεη έκπεηξν, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ αζθαιείαο γηα
θχιαμε αλνηρηψλ ρψξσλ θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, νχηε δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν
εμνπιηζκφ (αζχξκαηνο θιπ), θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάζεζε ηεο θχιαμεο ζε ηδησηηθή
εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο (security), ε νπνία ζα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2518/97 (ΦΔΘ 164/Α/97) «Ξξνυπνζέζεηο
ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο, Ξξνζφληα θαη
ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ Λ.3707/08 (ΦΔΘ
209Α/08-10-2008) «Οχζκηζε ζεκάησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
αζθαιείαο θαη γξαθείσλ ηδησηηθψλ εξεπλψλ» θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ.
Πρεηηθά κε Γεληθφ Καλνληζκό GDPR ΔΔ2016/679 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ
Ξξνζηαζία Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ: Απφ ηηο 25 Καΐνπ 2018 εθαξκφδεηαη ν Γεληθφο
Θαλνληζκφο

GDPR

EE2016/679

ηεο

Δπξσπατθήο

Έλσζεο,

γηα

ηελ

Ξξνζηαζία

Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ.
Με ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη δειψλεηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ
πξνζθέξνληνο πξνο ηνλ Γήκν Ξ. Φαιήξνπ λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πνπ
πθίζηαληαη ζηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο
δεκφζηαο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (λ.
4412/2016 θαη ινηπέο εθαξκνδφκελεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1.4 ηεο παξνχζεο) κε ηε ξεηή
θαη αλεπηθχιαθηε ζπλαίλεζή ηνπ. Ρα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα δελ δηαηίζεληαη ζε
ηξίηνπο γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ κε εμαίξεζε απηά πνπ δχλαηαη λα γίλνπλ νξαηά ζηνπο
ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία βάζεη ησλ ηζρχνλησλ φξσλ
δηεμαγσγήο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ.
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ΑΡΘΡΟ 3ν: Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ
Πηνηρεία αλαζέηνπζαο αξρήο:
ΔΞΩΛΚΗΑ: Γήκνο Ξαιαηνχ Φαιήξνπ
ΓΗΔΘΛΠΖ: ΓΗΔΘΛΠΖ: Ρεξςηρφξεο 51 & Αξηέκηδνο – Ρ.Θ 17561
ΡΖΙΔΦΩΛΝ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ: 213 2020298
e-mail: d.perivallon@palaiofaliro.gr
YΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ: Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ
ΡΖΙΔΦΩΛΝ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ: 2132020298, -326, -327, ΦΑΜ: 2132020296
e-mail: antonia.georgopoulou@palaiofaliro.gr, antonia.fikiri@palaiofaliro.gr
Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη ην ζηάδην ηεο
θαηαθχξσζεο: Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ, Ρκήκα Ξξαζίλνπ, θνο Γηψξγνο
Πρίδαο, Ξξντζηάκελνο Ξξαζίλνπ.
Ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν Ξαιαηνχ Φαιήξνπ, νδφο Αξηέκηδνο θαη
Ρεξςηρφξεο, 3νο φξνθνο, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηελ
21ε Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12.00 έσο 12.30 π.κ., δηάζηεκα
θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη αλάδνρνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο νη
ίδηνη ή κε εθπξνζψπνπο ηνπο ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Νη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη λα θαηαζέηνληαη
ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη λσξίηεξα, παξακέλνπλ
ζηελ πεξεζία θαη απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί
κε ηηο ππφινηπεο αλήκεξα θαηά ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα
εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε
νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ απφθαζε απηή
αλαξηάηαη ζην ΘΖΚΓΖΠ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Αλ θαη ζηε λέα απηή
εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί
θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ
εδαθίσλ.

ΑΡΘΡΟ 4ν : Γεθηνί ζην Γηαγσληζκό
Ωο θξηηήξην επηινγήο ηίζεηαη ε θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, σο εθ ηνχηνπ δεθηνί ζηε
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δηαδηθαζία θαηάζεζεο πξνζθνξάο γίλνληαη νηθνλνκηθνί θνξείο νη νπνίνη, δπλάκεη ηεο
λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη, έρνπλ δηθαίσκα θαη
ηερληθή ηθαλφηεηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηελ δεηνχκελε παξνρή εξγαζίαο
ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλεκκέλε ζηε
δηαθήξπμε κειέηε.
Πηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί:
πνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα
είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο,
θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 19 ηνπ Λ. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε
αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε
χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (π.ρ. θνηλνπξαμία).

Ζ ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην
άξζξν 5 ηεο παξνχζεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη επαιεζεχζεη, ζχκθσλα θαη κε
ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηεο ηδίαο, φηη πιεξνχληαη φιεο νη θαησηέξσ
πξνυπνζέζεηο:
α) ε πξνζθνξά ζπλάδεη κε ηηο απαηηήζεηο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ζχκβαζεο.
β) ε πξνζθνξά πξνέξρεηαη απφ πξνζθέξνληα ν νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ηε
ζπκκεηνρή δπλάκεη ησλ άξζξσλ 5, 6 θαη 8 θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Λ.4412/2016,
θαη θαηά πεξίπησζε, ηνπο θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα ακεξνιεςίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 84 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα κελ αλαζέζεη ηε ζχκβαζε ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά εάλ ε πξνζθνξά δελ
ηεξεί ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ Λ.4412/2016.
Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. Πηελ πεξίπησζε απηή ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.

ΑΡΘΡΟ

5ν:

Γηθαηνινγεηηθά

ζπκκεηνρήο

ζηνλ

Γηαγσληζκό

(επί

πνηλή

απνθιεηζκνύ).
Θάζε ππνςήθηνο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη
επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ:
Έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα εμήο:
1. Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,
ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη:
α)

Δγγπεηηθή

επηζηνιή

ζπκκεηνρήο

ζην

δηαγσληζκφ

πνπ

είλαη

ην

2%

ηεο

πξνεθηηκεκέλεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο Φ.Π.Α.
β) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4
ηνπ Λ. 4412/2016 (Α΄147), φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΦΔΘ Β 3698/16.11.2016), ζχκθσλα
κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα έληππν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄.
Ρν ΡΔΓ απνηειεί ππεχζπλε δήισζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε θαη παξέρεη πξνθαηαξθηηθή
απφδεημε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ
άξζξσλ 73, παξ. 1,2,3 θαη 4 (εδ. α,β,ζ).
Ρν ΡΔΓ θαζψο θαη νη πεχζπλεο Γειψζεηο ππνγξάθνληαη:



Πηηο πεξηπηψζεηο αηνκηθήο επηρείξεζεο απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο.



Πηηο

πεξηπηψζεηο

Δηαηξεηψλ

Ξεξηνξηζκέλεο

Δπζχλεο

(ΔΞΔ),

Ηδησηηθψλ

Θεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (ΗΘΔ), θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (ΝΔ θαη ΔΔ) απφ ηνπο
δηαρεηξηζηέο.
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Πηηο πεξηπηψζεηο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (ΑΔ) απφ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν

θαζψο θαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ππνγξάθνπλ φινη ζην ίδην
ΡΔΓ).
Ρν αλσηέξσ Ρ.Δ..Γ. ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη γηα
θάζε κέινο ηεο ρσξηζηά. Ρν Ρ.Δ..Γ. αλάινγα κε ηελ λνκηθή κνξθή θάζε κέινπο
ππνγξάθεηαη αληηζηνίρσο απφ απηνχο πνπ αθνξά, φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαη
πξέπεη λα παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε ΗΗ έσο V
απηνχ.
Πε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ,
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 78 ηνπ λ. 4412/2016 ή/θαη πξνηίζεηαη λα
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζην άξζξν 131 ηνπ λ. 4412/2016, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αληηζηνίρσο
ρσξηζηφ Ρ.Δ..Γ. ππνγεγξακκέλν απ‟ απηνχο, αλάινγα κε ηελ λνκηθή ηνπο κνξθή.
Ρν Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ)/ Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν
Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) δελ απαηηείηαη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ
θαηά λφκν ππφρξεσλ πξνο ππνγξαθή ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ηπρφλ αλαθξηβήο
ή ςεπδήο δήισζε επηθέξεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο ςεπδνχο ή αλαθξηβνχο δήισζεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Ρν ΡΔΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα
(10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (ηξνπνπνίεζε
ηνπ Λ.4412/2016, ζχκθσλα κε ην αξζ. 43, Λ.4605/2019).
γ) Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνύ από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο
- Πε πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη πξνζσπηθφ ππνβάιινληαη νη Δηήζηνη αξρηθνί πίλαθεο Δ4
2019 θαη ηπρφλ ινηπνί ππνβιεζέληεο πίλαθεο πνπ εκθαλίδνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ επί ηνπ αξρηθνχ πίλαθα.
- Πε πεξίπησζε φπνπ δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε φηη
πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί πξνζσπηθφ κε ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο.
δ) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο.
Αληίγξαθν ηεο Δηδηθήο Άδεηαο Ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ
Ξξντζηάκελν ηνπ Δπηηειείνπ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή άιιε αξκφδηα
αζηπλνκηθή

αξρή,

ζχκθσλα

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

Λ.

3707/2008

(ΦΔΘ

209/Α/08.10.2008).
ε) Ρα απνδεηθηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο
ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ζε
πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη θαηαζηαηηθφ φπσο ηζρχεη - αξρηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο
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απηνχ, ΓΔΚΖ θιπ - ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν). Αλαιπηηθά
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηα εμήο:
 Νη ζπλεηαηξηζκνί νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο
ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλσλ.
 Νη Ν.Δ, Δ.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ κέρξη ζήκεξα, λφκηκα δεκνζηεπκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ
ζθξαγίδα ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ.
 Νη Η.Θ.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ κέρξη ζήκεξα, λφκηκα δεκνζηεπκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ
ζθξαγίδα ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ.
 Νη Δ.Ξ.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ κέρξη ζήκεξα, λφκηκα δεκνζηεπκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ
ζθξαγίδα ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ.
 Νη

Α.Δ.

νθείινπλ

λα

θαηαζέζνπλ

αληίγξαθν

ηνπ

ηζρχνληνο

ζήκεξα

ελαξκνληζκέλνπ ζε εληαίν θείκελν κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ,
φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή (Γ.Δ.Κ.Ζ.), καδί κε ηα
αληίζηνηρα Φ.Δ.Θ. (η. Α.Δ θαη Δ.Ξ.Δ) ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί ε ζχζηαζε ηεο
εηαηξείαο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ην ΦΔΘ (η. Α.Δ θαη
Δ.Ξ.Δ)

ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.

Ξξαθηηθφ Γ.Π. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο θαη εθπξνζψπεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν
δηαγσληζκφ.
Πε φζεο πεξηπηψζεηο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκνζηφηεηαο, αξθεί ε
πξνζθφκηζε αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρή γηα ηελ ππνβνιή
πξνο θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζην Δηξελνδηθείν ή Γ.Δ.Κ.Ζ., καδί κε ηα
ζηνηρεία απηά.



Βεβαίσζε (ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ), ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο
αξρήο (Γ.Δ.ΚΖ.), γηα Ν.Δ, Δ.Δ., Η.Θ.Δ., Δ.Ξ.Δ. θαη Α.Δ. ή δηθαζηηθήο αξρήο
(εηξελνδηθείν), γηα ζπλεηαηξηζκνχο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ
κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν γηα Ν.Δ, Δ.Δ., Η.Θ.Δ., Δ.Ξ.Δ.,
Α.Δ. θαη ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο γηα Α.Δ.. Πε πεξίπησζε πνπ ε
βεβαίσζε ηνπ Γ.Δ.ΚΖ. θαιχπηεη κέξνο ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
λα πξνζθνκηζηεί θαη ε βεβαίσζε ηεο πξψελ αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε
δηνηθεηηθήο αξρήο ή δηθαζηηθήο αξρήο γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν.



Νη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα
ππνβάιινπλ

φια

ηα

παξαπάλσ

δηθαηνινγεηηθά

γηα

θάζε

ππνςήθην

πνπ

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
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Ζ Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα
ππνβάιεη πξνζθνξά. Όκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα
πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Κε ηελ
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη
ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Πε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο,
ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο,
ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα
απνηειέζκαηά

ηεο.

Ζ

δπλαηφηεηα

εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα

ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ ην Γήκν. Δάλ ν Γήκνο απνθαζίζεη φηη ηα
ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ηφηε
απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ
αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί
κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ.
Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε
βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή
ζπκβνιαηνγξάθνπ.
Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε
βεβαίσζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ δεινχληνο ηνπ Λ.
1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.

2. Μερσξηζηφ θιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν ζα
πεξηέρνληαη:
α) Σερληθή πξνζθνξά. Ξεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ βάζεη ησλ
δεηνχκελσλ ηεο κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ησλ ππνδνκψλ
(πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφο, εκπεηξία θιπ) θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο
ππεξεζίαο.
β) Πηζηνπνηεηηθό θαιήο εθηέιεζεο, θαηάζεζε ελφο ηνπιάρηζηνλ πηζηνπνηεηηθνχ κε
ηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο απφ Γεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή θαηάζεζε ηδησηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ (θαηαηεζεηκέλν ζε ΓΝ) κε ηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα απφ Ηδησηηθνχο
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θνξείο, φπνπ ζα θαίλεηαη ε εθηέιεζε παξφκνηαο εξγαζίαο, ζην χςνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία.

3. Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν
νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Ππγθεθξηκέλα:
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζχκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα δηζέιηδν έληππν (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α), πνπ ζπλέηαμε ε
πεξεζία

γηα

δηεπθφιπλζε

ησλ

ζπκκεηερφλησλ

ζην

δηαγσληζκφ.

Ζ

νηθνλνκηθή

πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε αλά ζειίδα απφ ηνλ
δηαγσληδφκελν.
Πχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Λ. 3863/2010 (ΦΔΘ Α 115), φπσο απηή
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 4144/2013 (ΦΔΘ Α 88), νη
ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηό
θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (μερσξηζηφ απφ ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α), ηα εμήο:


Ρνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ εξγαζία, ηηο εκέξεο
θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπο.



Ρε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη
(επηζχλαςε

αληηγξάθνπ

ηεο

ζπιινγηθήο

ζχκβαζεο

εξγαζίαο

ζηελ

νπνία

ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη).


Ρν χςνο ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο
απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.



Ρν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά.

Γηα ηελ εξγαζία ηζρύνπλ ηα εμήο:



Θα

απαζρνιεζνχλ

εξγαδφκελνη

άγακνη

κε

θιηκάθην

0-3

θαη

εθαξκνγή

πελζήκεξεο εξγαζίαο- νθηάσξεο εξγαζίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
Α) ε κειέηε ζπληάρζεθε κε βάζε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα εξγαδφκελνπ άγακνπ
κε θιηκάθην 0-3 εθαξκνγήο πελζήκεξεο νθηάσξεο εξγαζίαο, ιακβάλνληαο
σο βάζε ηνλ βαζηθφ κεληαίν κηζζφ 650,00 € θαη
Β) γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο πξνηηκεηέν είλαη λα θαιπθζεί ην
πξφγξακκα εξγαζίαο απφ εξγαδφκελνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο κε θιηκάθην
0-3 κε ζχζηεκα πελζήκεξεο 8σξεο απαζρφιεζεο, θαη ζπκπιεξσκαηηθά γηα
ηηο (ππνιεηπφκελεο) ψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο λα απαζρνιεζνχλ
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αλάινγσλ

κηζζνινγηθψλ

δεδνκέλσλ

δπλεηηθά

κεξηθήο

απαζρφιεζεο.


Νη 4 ππνρξεσηηθέο αξγίεο: 15 Απγνχζηνπ, 25 Γεθεκβξίνπ, 25 Καξηίνπ, Γεπηέξα
ηνπ Ξάζρα θαη νη 2 πξναηξεηηθέο αξγίεο: 1 Καΐνπ θαη 28 Νθησβξίνπ.

Νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη
ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ
επηκέξνπο απηψλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα. Πε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε ε πεξεζία ζα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο ή θαη ηεθκεξίσζε επί ηνπ ηξφπνπ
ππνινγηζκνχ ησλ πνζψλ απηψλ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη
αζπλήζηζηα

ρακειέο

γηα

ην

αληηθείκελν

ηεο

ζχκβαζεο),

νη

δε

ζπκκεηέρνληεο

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 88 ηνπ λ.
4412/2016.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ:


Ν

αξηζκφο

ησλ

αηφκσλ

πιήξνπο

θαη

κεξηθήο

απαζρφιεζεο

πνπ

ζα

απαζρνιεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.


Θαηάζεζε αλαιπηηθνχ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο
πξνζσπηθνχ, γηα ρεηκψλα θαη θαινθαίξη (ζε κνξθή βαξδηνιφγηνπ), απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη ην σξάξην έθαζηνπ εξγαδνκέλνπ.



Ρν θφζηνο ηεο ελδερφκελεο ππεξσξίαο ή ππεξεξγαζίαο, αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο
θαη αλαθνξά ζην ζεκείν πνπ αλαγξάθεηαη κέζα ζηελ πξνζθνξά.

Νη δειψζεηο, ππεχζπλεο ή κε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Λ. 2690/99
(πεξί γλεζίνπ ππνγξαθήο).
Ηζρχο πξνζθνξψλ: νη πξνζθνξέο δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο κέρξη θαη 4 κήλεο
απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.

Νη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:
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Πηνλ θιεηζηφ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πνπ πεξηέρεη ηα αλσηέξσ αλαγξάθεηαη :
α) Ζ ιέμε: ΠΡΟΦΟΡΑ
β) ΞΟΝΠ: ΓΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΤ
γ) Ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο θαη ν αξ. ηεο δηαθήξπμεο: «Φύιαμε Πάξθνπ Φινίζβνπ,
Σξνθαληεξό θαη Αγίαο θέπεο 2019» αξ. δηαθήξπμεο: 123/2019
δ) Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο), φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 3 ηεο παξνχζεο.
ε) Ρα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Ζ πξνζθνξά θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηήλ ζηνηρεία, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα
αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο
5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (A' 188).
Ρπρφλ ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ
ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηα Αγγιηθά, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη
απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Όζνλ αθνξά ζηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζα
πξέπεη:
- λα ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ γηα θάζε νηθνλνκηθφ
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
- ε θνηλή πξνζθνξά λα ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν.
- ζηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε
κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα πξνζθνκίδνληαη ζε πξσηφηππα ή ζεσξεκέλα
αληίγξαθα φπσο νξίδεηαη ζην άξζξ. 1 ηνπ Λ. 4250/14 θαη ε έιιεηςε θάπνηνπ απνηειεί
ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ. Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ
ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ
ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία
θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ (Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην αξζ. 43,
Λ.4605/2019).
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Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθηφο απ΄
απηφλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν ηεο παξνχζεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο,
δελ

απνζθξαγίδνληαη,

αιιά

παξαδίδνληαη

ζηελ

Δπηηξνπή

Γηαγσληζκνχ

γηα

λα

απνξξηθζνχλ.
Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε
πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη
ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη
γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.

ΑΡΘΡΟ 6ν: Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ.
Ρν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξ. 3 ηεο παξνχζεο.
Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή
ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ
ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ
απηνχο.
Ξξψηα απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο θαη ν θάθεινο κε ηελ έλδεημε Ρερληθή πξνζθνξά, κνλνγξάθνληαη δε θαη
ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην
ζηάδην

απηφ

αλά

θχιιν.

Νη

θάθεινη

ησλ

νηθνλνκηθψλ

πξνζθνξψλ

δελ

απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη
θπιάζζνληαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα.
Ρν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκνχ.
Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ
απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο.
Αθνινχζσο απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη αθνινπζεί
ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηνλ
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
Ρα παξαπάλσ ζηάδηα δχλαηαη λα δηελεξγεζνχλ είηε ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, είηε εάλ δελ
επαξθεί

ν

ρξφλνο

νξίδεηαη

απφ

ηελ

αξκφδηα

επηηξνπή

λέα

ζπλεδξίαζε

θαη

πξνζθαινχληαη νη ζπκκεηέρνληεο εθ λένπ γηα ηα επφκελα ζηάδηα απηήο. Ζ αμηνιφγεζε
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ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ νινθιεξψλεηαη εληφο
επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζθξάγηζε.
Ξξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή
πξνζθνξάο) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. Πε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο
έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ)
αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο
πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Ν.Δ.) γηα ηε ιήςε απφθαζεο
επηθχξσζεο ηνπ πξαθηηθνχ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη
κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο αλαιχεηαη ζην άξζξν 7. Ζ
Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαίλεηαη επί ησλ Ξξαθηηθψλ εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ Ξξαθηηθψλ.
Ρπρφλ ππέξβαζε ησλ σο άλσ πξνζεζκηψλ δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο.

ΑΡΘΡΟ 7ν: Δλζηάζεηο
Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 127 ηνπ Λ 4412/16(ΦΔΘ Α‟ 147/16), εηδηθφηεξα νξίδνληαη
ηα παξαθάησ:
Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε
πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε
ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη
εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.»
Γηα έλζηαζε θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο
ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο.
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Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα
κε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11.
Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλάζεηνπζα
αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ
ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ
ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ
πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα
δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ
ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηνπ παξφληνο. Ξέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ
ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή
εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο.
Ρν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36
ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)

ΑΡΘΡΟ 8ν: Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο
Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο),
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζ‟ απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππα ή ζεσξεκέλα αληίγξαθα φπσο νξίδεηαη ζην άξζξ. 1
ηνπ Λ. 4250/14, αλαθεξφκελα σο δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο:
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α) Απόζπαζκα ζρεηηθνύ κεηξώνπ ελ ηζρχ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή
ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
ηνπ αξ. 73 παξ. 1 ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα
εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ.
Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ππφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη:
- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ
(Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), νη δηαρεηξηζηέο,
- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, θαζψο θαη φια
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
- ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην
νπνίν θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/86, φπνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Ζ
επηηξνπή

ηνπ

δηαγσληζκνχ

κπνξεί

ζε

θάζε

πεξίπησζε

λα

δεηήζεη

απφ

ηνλ

ελδηαθεξφκελν λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.
β) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο όηη είλαη ελήκεξνη, σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο.
Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην
πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ
ηα

κέιε

ηνπ

(αλ

πξφθεηηαη

πεξί

έλσζεο

νηθνλνκηθψλ

θνξέσλ)

αζέηεζε

ησλ

ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε
θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ
εζληθή λνκνζεζία ή/θαη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα
φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ
ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ν πξνζθέξσλ, δελ απνθιείεηαη, φηαλ έρεη
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
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Ρν πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ
ηελ επηρείξεζε.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο:
-ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο
εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.
-ζε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ
πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο αλ
απηά έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία νπφηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε
πξνζθνκίδνληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.
γ) Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
δελ ηεινχλ ζε θακία θαηάζηαζε ηεο πεξίπησζε β‟ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ λ. 4412/2016, ήηνη:
i) φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή
ii) δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή
iii) δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή
iv) δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή
v) δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή
vi) δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή
vii) δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη.
δ) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε
εγγξαθή ηνπ ζε απηφ γηα ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο/αληηθείκελν ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ελ
ηζρχ,

σο

απφδεημε

ηεο

θαηαιιειφηεηαο

γηα

ηελ

άζθεζε

ηεο

επαγγεικαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο (παξ.2 άξζξ. 75 Λ. 4412/2016).
ε) Πηζηνπνηεηηθό γηα ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο κε βάζε ην πξφηππν ISO
9001:2008, απφ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΠΓ ή ηζφηηκν
νξγαληζκφ. Ρν πεδίν εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην αληηθείκελν
ηεο Γηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 82 Λ. 4412/2016.
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ζη) Άδεηεο εξγαζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο θαη
θχιαμεο, νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζην Λ. 2518/1997 (ΦΔΘ 164/Α/21-8-1997).
δ) Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ
γηα ηελ έλαληη ηξίησλ αζηηθή επζχλε γηα πιηθέο δεκηέο θαη ζσκαηηθέο βιάβεο θαζ‟ φιε
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ην αλσηέξσ ζπκβφιαην
ιήγεη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο ηζρύνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο,
δεζκεύνληαη λα ην αλαλεώζνπλ πξηλ ηε ιήμε ηζρύνο ηνπ. Λα θαηαηεζεί
επηθπξσκέλν αληίγξαθν.
ε) Έλνξθε βεβαίσζε ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πεξί κε
επηβνιήο πξάμεο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπο, γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, πνπ λα θαιχπηεη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ
πεξίπησζε γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Λ. 3863/2010, φπσο ηζρχεη (ζχκθσλα κε ην
άξζ. 22, Λ.4144/2013)
ζ) Τπεύζπλε Γήισζε φηη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη
θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή, απ‟ φπνπ λα πξνθχπηεη ην
θαηάιιειν-εμεηδηθεπκέλν

θαη

κε

ηα

αλάινγα

αλά

παξνρή

πηπρία/αδεηνδνηήζεηο

πξνζσπηθφ, γηα ηηο επηκέξνπο παξνρέο ππεξεζηψλ ή εάλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο
πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξγνιάβνπο ή λα πξνζιάβεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ,
ηφηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη
γηα

απηνχο

θαζψο

θαη

ηηο

ζρεηηθέο

δειψζεηο

ζπλεξγαζίαο

θαη

γηα

ηνλ/ηνπο

ππεξγνιάβνπο-πξνζσπηθφ. ηελ πεξίπησζε δαλεηζκνύ εξγαδνκέλσλ, ζα πξέπεη
λα πξνζθνκηζηεί επηπιένλ θαη ε ζύκβαζε δαλεηζκνύ πξνζσπηθνύ, θαζώο ε
γλσζηνπνίεζε απηήο ζην ΔΠΔ.
η) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, φηη:


Έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο
θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά
ηνπο αλαθέξνπλ ξεηά ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ απνδέρνληαη.



Έιαβε πιήξε γλψζε ησλ ππφ κειέηε ρψξσλ, κε εθηίκεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηπρφλ
πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη αλαιακβάλνπλ
αλεπηθχιαθηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο.



Θα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο πεξεζίαο.



Γηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηνπ
απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ησλ αδεηψλ εξγαζίαο ηνπο.



Όηη θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ αζηηθή απνδεκίσζε απφ αηπρήκαηα
ζε ηξίηνπο ή απφ βιάβεο – θζνξέο ζε πιηθά

πνπ πηζαλά κπνξνχλ λα
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πξνθιεζνχλ

θαηά

ηελ

εθηέιεζε

ηεο

εξγαζίαο

ή

εμ‟

αηηίαο

ηεο

πξαγκαηνπνηεζείζαο εξγαζίαο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη ππφρξενο ν
Γήκνο.


Όηη θέξεη ηελ επζχλε γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα ζηνλ θπιαζζφκελν ρψξν.



Όηη ζα είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ πνπ
δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία.



Όηη ζα ηεξείηαη ην απφξξεην ζρεηηθά κε φζα πεξηέρνληαη ζε γλψζε ηνπο
(έγγξαθα, ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θιπ) θαη αθνξνχλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ
ιήμε απηήο θαη δελ ζα δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε ζρεηηθά κε ηνλ
ρψξν θχιαμεο ή άιια ζηνηρεία. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα
δεηήζεη απνδεκίσζε.



Όηη θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηε ιήςε θάζε κέηξνπ αζθαιείαο θαη
πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη
εγθαηαζηάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε
θάζε είδνπο δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα
πξνθιεζνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο.



Όηη ηεξείηαη απαξέγθιηηα ε εξγαηηθή λνκνζεζία, θαηαβάιινληαη νη λφκηκεο
απνδνρέο, νη νπνίεο δελ ππνιείπνληαη ησλ θαηψηεξσλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηπρφλ ηζρχνπζεο Ππιινγηθέο Ππκβάζεηο
Δξγαζίαο, ηελ ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηνπο
φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.



Όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηηο λνκνζεζίαο πεξί
πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ
θηλδχλνπ.

ι) Ρα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: α) ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73, ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, β) ηα ινηπά
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73 εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ
θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο
ηζρχνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, γ) ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75, ηα απνδεηθηηθά
ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά
αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζε πεξίπησζε
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αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ
απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, δ) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο
(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ
ζπληαρζεί

κεηά

ηελ

θνηλνπνίεζε

ηεο

πξφζθιεζεο

γηα

ηελ

ππνβνιή

ησλ

δηθαηνινγεηηθψλ.
Πην ελδερφκελν φπνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνζθνκίζεη ηα
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά, νθείιεη λα ππνβάιιεη, εληφο
ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ, αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν
αμηνιφγεζεο, γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε
απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο. Ρν αλσηέξσ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο,
θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄ηνπ λ4412/2016,
ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΡΔΓ) είλαη ςεπδή ή
αλαθξηβή, ή αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη
πιεξνί

ηα

θξηηήξηα

πνηνηηθήο

επηινγήο

ηεο

παξνχζαο,

ε

δηαδηθαζία

αλάζεζεο

καηαηψλεηαη.
Όζνη

ππέβαιαλ

παξαδεθηέο

πξνζθνξέο

ιακβάλνπλ

γλψζε

ησλ

παξαπάλσ

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ
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Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο,
είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο.

ΑΡΘΡΟ

9ν: Σηκέο

πξνζθνξώλ

-

επηβαξύλζεηο

κεηνδνηώλ

-

Κξηηήξην

θαηαθύξσζεο.
Κε ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή δίδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο) επί ηνπ ζπλφινπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ (€).
Πηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη θαη ην πνζνζηφ έθπησζεο.
Ξξνζθνξά ζε άιιν λφκηζκα ή κε ξήηξα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη, απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.

ΑΡΘΡΟ 10ν: Καηαθύξσζε απνηειεζκάησλ - Τπνγξαθή ζύκβαζεο.
Ρν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ επηθπξψλεηαη κε Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη, κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη.
Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Λ
4412/16 (ΦΔΘ Α‟ 147/16) φπσο ηζρχεη.
Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε
αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ
απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο, ε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
1. παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ
λ4412/2016 θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο, ε έθδνζε απφθαζεο επί απηήο ή ε πάξνδνο
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 127,
2. θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν
ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε

δήισζε, πνπ

ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ
έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104
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θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ην
αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε.

Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδηθήο πξφζθιεζεο.
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ
εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 γηα ηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ
πεξίπησζε δ ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ 4412/16 (ΦΔΘ Α‟ 147/16).
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή
ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ
4412/16 (ΦΔΘ Α‟ 147/16).
Ζ ζχκβαζε, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ρσξίο λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην αξ. 132 ηνπ Λ 4412/16
(ΦΔΘ Α‟ 147/16), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, εάλ: α) πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηνχ, β)
κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη απηφ θαη γ) κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ.
Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Λ 4412/16(ΦΔΘ Α‟ 147/16),
γίλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ην Γήκν, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη
ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί

λα πεξηέρεη

φξνπο

αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. πνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε
(γηα ην Γήκν απφ ηνλ Γήκαξρν).

ΑΡΘΡΟ 11ν: Δγγπήζεηο
Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 72 ηνπ Λ 4412/16(ΦΔΘ Α‟ 147/16), εηδηθφηεξα νξίδνληαη
ηα παξαθάησ:
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11.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο

α) Ζ εγγχεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο
πξνεθηηκεκέλεο

αμίαο

ηεο

ζύκβαζεο

εθηόο

Φ.Π.Α.

(δειαδή

ηνπιάρηζηνλ

972,40€), ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο γηα ην Γήκν, θαη βεβαηψλεηαη κε ηελ
πξνζθφκηζε ηζφπνζνπ γξακκαηίνπ ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή άιινπ
αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο πνπ ζα
έρεη ζπληαρζεί θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν γηα δεκφζην δηαγσληζκφ.
β) Γηα ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο σο πξνεθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο λνείηαη ν
ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο θαη φρη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.
γ)

Ζ

εγγχεζε

θαηαθπξψζεθε

ζπκκεηνρήο
ή

αλαηέζεθε

πνπ

αθνξά

ζηνλ

ππνςήθην

αλάδνρν

ε εξγαζία, επηζηξέθεηαη, κεηά

ζηνλ

νπνίν

ηελ θαηάζεζε

ηεο

πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, χζηεξα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Νη εγγπήζεηο ησλ

ππνινίπσλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ πνχ έιαβαλ κέξνο ζηνλ

δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη χζηεξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηεο εξγαζίαο.
δ) Ξξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δε ιακβάλνληαη ππ' φςε.
ε) Νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη
απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα:
1. Ρελ εκεξνκελία έθδνζεο.
2. Ρνλ εθδφηε.
3. Ρνλ Νξγαληζκφ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.
4. Ρνλ αξηζκφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
5. Ρν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.
6. Ρελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ε εγγχεζε.
7. Ρνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο
ηνπ δηαγσληζκνχ.
8. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε
πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
9. Ρελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ρξφλν ηζρχνο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε παξνχζα
δηαθήξπμε θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα.

11.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο.
Ν αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκίζεη εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο
ρσξίο ην ΦΞΑ.

25

ΑΔΑ: 6Ν6ΔΩΞΕ-Φ2Υ

19PROC005671452 2019-10-08

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηε
βεβαίσζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Λ 4412/16(ΦΔΘ Α‟
147/16), ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο
ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΞΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε
ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ,
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ
Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ

πνζνχ.

Αλ

ζπζηαζεί

παξαθαηαζήθε

κε

γξακκάηην

παξαθαηάζεζεο

ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ
ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ
ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Ξεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε
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θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ,
ε) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
ζ) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε
εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεζαη θαη
η) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη
ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 12ν:

Υξόλνο εθηέιεζεο εξγαζίαο

Ζ ππεξεζία ζα παξαζρεζεί θαηά ηελ εαξηλή θαη θαινθαηξηλή πεξίνδν, ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο 9 κελψλ.

ΑΡΘΡΟ 13ν:

Παξαιαβή ππεξεζηώλ

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ αξ. 218 έσο θαη 220 ηνπ Λ
4412/16(ΦΔΘ Α‟ 147/16).
Δηδηθφηεξα:
1. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή
παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 221.
2. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο
ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε
ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε
παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα
κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Ρα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.
3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ
αληαπνθξίλνληαη

πιήξσο ζηνπο

φξνπο

ηεο

ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη

πξσηφθνιιν

πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ
νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3 νξίδνληαη ηα αθφινπζα:
α) Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε
παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο
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ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο
παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή
παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα
παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.
5. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί
πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
6. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή
πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ
κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ
παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε
φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ
πξσηνθφιισλ. Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο,
δελ ιακβάλεηαη ππφςε.

ΑΡΘΡΟ 14ν: Σξόπνο πιεξσκήο
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ πξνυπνινγίδεηαη
ζε 60.288,80 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 24%.
Πην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη
βάξε. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη
παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο, πιελ
απηψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ απφ κεηαβνιέο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
Ζ παξαιαβή ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο
θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν ρξφλν απφ ηελ ζχκβαζε.
Θαηά ηελ παξαιαβή ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ελππφγξαθν
ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, ζην νπνίν ζα γξάθνληαη αθξηβψο νη πνζφηεηεο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
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Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ παξαιαβή θάζε θνξά ησλ
εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ θαη ζα θαηαβιεζεί ηκεκαηηθά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
πηζηνπνηεκέλε εξγαζία πνπ έρεη παξαδνζεί.
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ηηο αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο (ΑΞΓ) ΗΘΑ ή
αλάινγεο δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζε άιιν θνξέα αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
Ξξηλ απφ θάζε πιεξσκή ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη:
 αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα,
 θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα,
 βεβαίσζε θαηαβνιήο ζην ΗΘΑ ή ζε άιιν θνξέα ησλ ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ
αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ,
 θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλεο απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο,
 λνκίκσο ππνγεγξακκέλεο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο,
 λνκίκσο ππνγεγξακκέλεο αηνκηθέο βεβαηψζεηο αζθάιηζεο ΗΘΑ αλά εξγαδφκελν
πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε, εθηφο αλ ππνβάιιεηαη απφζπαζκα αηνκηθνχ
ινγαξηαζκνχ αζθάιηζεο ΗΘΑ πνπ εθδίδεηαη απφ ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα
ΔΦΘΑ-ΗΘΑ,
 νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηελ
απφδεημε

δήισζεο

θαη

πιεξσκήο

ησλ

αζθαιηζηηθψλ

ζηνηρείσλ

ησλ

εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιεί.

Πην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη
βάξε.
Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ
αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο
πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ.
Πην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ην
λφκν. Όια

ηα

δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη

απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ

πξνκήζεηα ππεξεζία.

ΑΡΘΡΟ 15ν: Γηαθνξέο δηαθήξπμεο - λόκσλ
πκβαηηθά ζηνηρεία
Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη :
α) Ζ δηαθήξπμε
β) Ζ ηερληθή κειέηε
γ) Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ
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Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη:

α) νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηζρχεη θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξνπνπνηήζεηο
πνπ επηθέξεη ην αξ. 43 ηνπ Λ. 4605/19 (ΦΔΘ 52/01.04.2019 ηεχρνο Α').
β) νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη
γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.
Όπνπ ε παξνχζα δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ή έιιεηςε ππεξηζρχεη ν Λ 4412/16(ΦΔΘ Α‟
147/16) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην αξ. 1
ηεο παξνχζεο.

ΑΡΘΡΟ 16ν: Όξγαλα δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 221 ηνπ Λ 4412/16(ΦΔΘ Α‟ 147/16), εηδηθφηεξα νξίδνληαη
ηα παξαθάησ:
Γλσκνδνηηθφ

φξγαλν

δηαδηθαζηψλ

ζχλαςεο

ηεο

ζχκβαζεο

είλαη

ε

επηηξνπή

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο Γ/λζεο
Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ, ηνπ αξ. 221 παξ. 1 ηνπ Λ4412/2016 πνπ ζα ηζρχεη θαηά ην
ρξφλν δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Αξκνδηφηεηεο ηεο
επηηξνπήο είλαη:
α)

ε

αμηνιφγεζε

πξνζθνξψλ

ή

αηηήζεσλ

ζπκκεηνρήο

ησλ

πξνζθεξφλησλ

ή

ππνςεθίσλ,
β) έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
γ) έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ,
δ) εηζήγεζε πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα (Ν.Δ.), ζρεηηθά κε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ
πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ
θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο,
ε) γλσκνδφηεζε πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα (Ν.Δ.), γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ
αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.
Γλσκνδνηηθφ φξγαλν δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, γηα ηελ εμέηαζε ησλ
πξνβιεπόκελσλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγώλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, είλαη ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ηνπ αξ. 221 παξ. 11
πεξ. (α) ηνπ Λ4412/2016, πνπ ζα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν εμέηαζεο ελζηάζεσλ θαη
πξνζθπγψλ πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε.
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Αξκνδηφηεηεο ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο είλαη: ε γλσκνδφηεζε πξνο ηα απνθαηλφκελα
φξγαλα (Ν.Δ.) γηα ηηο πξνβιεπφκελεο θαηά ην αξ. 127 ηνπ Λ 4412/16(ΦΔΘ Α‟ 147/16)
ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Γλσκνδνηηθφ φξγαλν δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα ηελ παξαθνινύζεζε
θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζύκβαζεο πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, είλαη ε Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο εξγαζηψλ ηεο Γ/λζεο
Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Π. ΦΑΛΗΡΟΤ, ηνπ αξ. 221 παξ. 11 πεξ. (β)
ηνπ Λ4412/2016 φπσο εθάζηνηε ζα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 17ν: Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ
πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία.
Ζ

ζχκβαζε

ππνγξάθεηαη

γηα

ηνλ

Γήκν

απφ

ηνλ

Γήκαξρν. Ζ

ζχκβαζε

ηξνπνπνηείηαη, φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη, απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ
πξνο

ηνχην

θαη

ηα

δχν ζπκβαιιφκελα

κέξε, χζηεξα

απφ

γλσκνδφηεζε ησλ

αξκνδίσλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο.
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθν-αζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ,

θνηλσληθν-αζθαιηζηηθνχ

θαη

εξγαηηθνχ

δηθαίνπ,

νη

νπνίεο

απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ 4412/16(ΦΔΘ Α‟
147/16)
Νη θνηλσληθέο παξάκεηξνη αθνξνχλ θπξίσο:
α) ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ
θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4019/2011 (Α' 216), β) ηε
δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο ή/θαη εξγαζηαθήο έληαμεο αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, γ) ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ή/θαηδ) ηελ
πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – 1ε ζει.
ΠΡΟ : ΓΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΤ
ΔΡΓΑΙΑ: «Φύιαμε Πάξθνπ Φινίζβνπ, Σξνθαληεξό θαη Αγίαο θέπεο 2019»

Α/Α

Πεξηγξαθή

Πεξίνδνο
Φύιαμεο

ΝΘΡΩΒΟΗΝΠΚΑΗΝΠ
1

Φχιαμε
Ξάξθνπ
Φινίζβνπ θαη
Βνηαλφθεπνπ
ΗΝΛΗΝΠ ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ

ΝΘΡΩΒΟΗΝΠΚΑΗΝΠ
2

Φχιαμε
Ξάξθνπ Αγίνπ
Γεσξγίνπ ζην
Ρξνθαληεξφ
ΗΝΛΗΝΠ ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ

ΝΘΡΩΒΟΗΝΠΚΑΗΝΠ
3

Φχιαμε
παηδφηνπνπ
Αγίαο Πθέπεο
ΗΝΛΗΝΠ ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ

Ώξεο
Φύιαμεο
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ
17:00-01:00
(8 ψξεο)
ΠΘ ΘΑΗ ΑΟΓΗΔΠ
9:00-24:00
(15 ψξεο)
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ
17:00-24:00
(7 ψξεο)
ΠΘ ΘΑΗ ΑΟΓΗΔΠ
9:00-01:00
(16 ψξεο)
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ
18:00-22:00
(4 ψξεο)
ΠΘ ΘΑΗ ΑΟΓΗΔΠ
10:00-22:00
(12 ψξεο)
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ
18:00-24:00
(6 ψξεο)
ΠΘ ΘΑΗ ΑΟΓΗΔΠ
10:00-24:00
(14 ψξεο)
ΠΘ & ΑΟΓΗΔΠ
10:00 -14:00
θαη 17:0021:00 (8
ψξεο)
ΠΘ & ΑΟΓΗΔΠ
10:00 -14:00
θαη 18:0023:00 (9
ψξεο)

Μνλάδα
κέηξεζεο

Αξηζκόο
κελώλ

κήλαο

5

κήλαο

4

κήλαο

5

κήλαο

4

κήλαο

5

κήλαο

4

Σηκή
κνλάδαο
(€)

Μεξηθή
Γαπάλε
(Δπξώ)

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ
Γεληθό ζύλνιν νινγξάθσο:
Πνζνζηό έθπησζεο :
Ν Ξξνζθέξσλ

(ππνγξαθή/ζθξαγίδα)
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ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – 2ε ζει
(γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ)

1.

Ξξνβιεπφκελν σξνκίζζην εξγαδνκέλνπ βάζεη ηεο Ππιινγηθήο
Πχκβαζεο Δξγαζίαο

2.

Κηθηέο απνδνρέο εξγαδνκέλνπ βάζεη ηεο Ππιινγηθήο Πχκβαζεο
Δξγαζίαο

3.

Θφζηνο θάιπςεο θαλνληθήο άδεηαο απφ αληηθαηαζηάηε

4.

Θφζηνο Άδεηαο αληηθαηαζηάηε

5.

Κηθηέο απνδνρέο εξγαδνκέλνπ (άζξνηζκα 2 έσο 4)

6.

Γψξν Ξάζρα

7.

Γψξν Σξηζηνπγέλλσλ

8.

Δπίδνκα Αδείαο

9.

Πχλνιν κηθηψλ απνδνρψλ εξγαδνκέλσλ (άζξνηζκα ησλ 5 έσο 8)

10. Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ΔΟΓΝΓΝΡΖ
11. Δηζθνξά γηα ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ
12. Πχλνιν θφζηνπο απνδνρψλ (άζξνηζκα 9,10,11)
13. Θφζηνο αλαιψζηκσλ

…………%

14. Δξγνιαβηθφ θέξδνο

…………%

15. Γηνηθεηηθφ θφζηνο (ηνπιάρηζηνλ 2%)

…………%

16. Θφζηνο λφκηκσλ θξαηήζεσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ (0,12432%
επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 15 έσο 18)
17. Ππλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΞΑ (άζξνηζκα 12 έσο 16)
18. Φ.Ξ.Α. 24%
19. ΠΛΝΙΝ ΚΔ Φ.Ξ.Α
20. Γεληθό ζύλνιν νινγξάθσο:
21. Ξνζνζηφ έθπησζεο:

Ν Ξξνζθέξσλ
(ππνγξαθή/ζθξαγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ)
ζύκθσλα κε ην αξ. 5 παξ. 1 πεξ. (α) ηεο Γηαθήξπμεο 123/2019
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1
θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Ξιήξεο
δηαθήξπμε
ζα
αλαξηεζεί
ζηνλ
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro,
ζηνλ
δηθηπαθφ
ηφπν
http://www.eprocurement.gov.gr (θσδ. θνξέα 6232) ζηε ζειίδα αλαδήηεζεο
αηηεκάησλ θαη πξνθεξχμεσλ ηνπ Γήκνπ Ξ. Φαιήξνπ, θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
ηνπ
θνξέα
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismidimoprasies/ .
Γεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ζα γίλεη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ην αξ. 18 ηνπ λ.4469/2017. Ρν θφζηνο δεκνζίεπζεο βαξχλεη ηνλ
αλάδνρν βάζεη ηνπ λ.4412/2016.

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/
αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Νλνκαζία: ΓΖΚΝΠ ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝ
- Θσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖΠ : 6232
- Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο: Ρεξςηρφξεο 51, Ξ. Φάιεξν, 17562
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Α. Γεσξγνπνχινπ
- Ρειέθσλν: 2132020298, -326, -328
- Ζι. ηαρπδξνκείν: d.perivallon@palaiofaliro.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): https://palaiofaliro.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ
CPV): «Φύιαμε Πάξθνπ Φινίζβνπ, Σξνθαληεξό θαη Αγίαο θέπεο» CPV: 79713000-5
- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ: 6232
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : πεξεζίεο
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: 1
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη):
[123/2019]

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ
ΠΚΞΙΖΟΩΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
ηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Ξιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 :
Ρειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:3
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή,
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε4;
Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν
θαηάινγν/Κεηξψν εγθεθξηκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη,
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο
V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ
θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ
ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο,
θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη,
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ
επίζεκν θαηάινγν5:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο
IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά

Απάληεζε:
[
[

]
]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάληεζε:

[ ] Λαη
αληηθεηκέλνπ

[

] Όρη

[

] Άλεπ

α) [……]

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [

] Λαη

[

] Όρη
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πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό
απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ
ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

ε) [ ] Λαη

[

] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

Σξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε
[ ] Λαη
[ ] Όρη
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
απφ θνηλνχ κε άιινπο6;
Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΡΔΓ απφ ηνπο άιινπο
εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ
α) [……]
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα …):
β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο
β) [……]
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ
απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) [……]
γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
Σκήκαηα
Απάληεζε:
Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο
[ ]
ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη
πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα
Θαηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ
πξνζψπσλ πνπ είλαη αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Νλνκαηεπψλπκν
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη
ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Ρειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):

Απάληεζε:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ 7
ηήξημε:

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;

[ ]Λαη

[

]Όρη

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΡΔΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο
ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη
ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη
ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα
δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη
ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο;

Απάληεζε:
[ ]Λαη

[

]Όρη

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
αλαιάβνπλ:
[…]

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ
/ ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό
κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ
30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη
7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα,
παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε
ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 8
Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε9·
2. δσξνδνθία10,11·
3. απάηε12·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο13·

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο14·

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ 15.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο
θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

πάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ16 ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία
έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

[

Δάλ λαη, αλαθέξεηε18:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [
]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

] Λαη

[

] Όρη

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]17
α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

40

ΑΔΑ: 6Ν6ΔΩΞΕ-Φ2Υ

19PROC005671452 2019-10-08

Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ
παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)20;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ21:

εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]19
[ ] Λαη
[

] Όρη

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ
Απάληεζε:
θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη [ ] Λαη
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά
ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο22, ζηελ Διιάδα
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξφθεηηαη:
β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απφθαζεο
- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;23
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά
ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[ ] Όρη

ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Λαη [] Όρη
-[] Λαη [] Όρη

γ.1) [] Λαη [] Όρη
-[] Λαη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Λαη [] Όρη
Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Λαη [] Όρη
Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): 24
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη
ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ 25;

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηο26 :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Ξαξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα
δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο27
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα28;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

[ ] Λαη

[ ] Όρη

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[ ] Λαη
[ ] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ: […….............]
[ ] Λαη
[ ] Όρη

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

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
[ ] Λαη
[ ] Όρη
[.......................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[ ] Λαη
[ ] Όρη
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ
χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο
ζπκθεξόλησλ29, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν
ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο30;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηα31 θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα
ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
[ ] Λαη
[ ] Όρη

[…...........]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[ ] Λαη
[ ] Όρη

[.........…]

[] Λαη [] Όρη

[...................…]
[ ] Λαη

[ ] Όρη

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[ ] Λαη
[ ] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[ ] Λαη
[ ] Όρη
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εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο
ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;

45

ΑΔΑ: 6Ν6ΔΩΞΕ-Φ2Υ

19PROC005671452 2019-10-08
Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο
κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα
ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα
ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:
Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ
θξηηεξίσλ επηινγήο
Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα
επηινγήο;

Απάληεζε
[ ] Λαη

[ ] Όρη

Α: Καηαιιειόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα
πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο
κέινο εγθαηάζηαζήο32; ηνπ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Σξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο
ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο
ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Απάληεζε
[…]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Λαη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη
θαη δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο:
[ …] [ ] Λαη
[ ] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1) Κφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο
ππεξεζηώλ:
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάο33, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ
έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή
ηδησηηθνχο34:
2) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο35, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
Πηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη
ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη
ηα αθφινπζα:
5) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα,
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
6) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή
ππεξγνιαβίαο36 ην αθφινπζν ηκήκα
(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:

Απάληεζε:
Αξηζκφο εηψλ: 3 (ε πεξίνδνο απηή
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…...........]
Ξεξηγξα πνζά
εκεξνκ
παξαιήπ
θή
ελίεο
ηεο

[……..........................]

[……]

[……]

[……]

[....……]
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα
ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά
ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Απάληεζε:
[ ] Λαη

[ ] Όρη

[……] [……]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη
ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε
ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.
Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο
απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη 37, εθηφο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ38.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά
έγγξαθα.
Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην ΓΖΚΝ ΞΑΙΑΗΝ
ΦΑΙΖΟΝ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ
ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη.................................................................. [λα
πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Ρππνπνηεκέλνπ
Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η……………………………………………………..
[πξνζδηνξηζκφο
ηεο
δηαδηθαζίαο
πξνκήζεηαο:
……………………………………………………………..(ζπλνπηηθή
πεξηγξαθή,
παξαπνκπή
ζηε
δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ)
κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται
μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια
ευρώ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια
ευρώ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμφρια ευρώ.
4 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται
μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια
ευρώ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια
ευρώ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμφρια ευρώ.
5 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
7 Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ
του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι
κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
8 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
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9 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου
2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
10 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
11 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν
Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
13 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ
εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ
και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ
τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων
αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.
1 του άρκρου 73 )
17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
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21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
22 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
23 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται
λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
25 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ
κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
27 Άρκρο 73 παρ. 5.
28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
30 Πρβλ άρκρο 48.
31 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
32 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα
κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
33 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ
που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
34 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ
όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
35 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ
του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ
κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
36 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν
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λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε
μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
37 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
38 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ
Γ/ ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΑΙΝΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σαρ. Γ/λζε: Αξηέκηδνο & Σεξςηρόξεο
Σ.Κ. 175 61

ΔΡΓΑΙΑ: Φύιαμε Πάξθνπ Φινίζβνπ,
Σξνθαληεξό θαη Αγίαο θέπεο 2019

Πποϋπ.: 60.288,80€
Κ.Α.: 35- 6142.016

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 17/2019
(CPV: 79713000-5 Τπηπεζίερ Φύλαξηρ)

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παξνύζα κειέηε πεξηγξάθεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:


Σε

θύιαμε

ηνπ Πάξθνπ ηνπ

Φινίζβνπ

(ζπλνιηθά

89

ζηξέκκαηα). Σν

Πάξθν

αλαπηύζζεηαη θαηά κήθνο ηνπ παξαζαιάζζηνπ κεηώπνπ ηνπ Φαιεξηθνύ Όξκνπ ηνπ
Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ. Δληόο ηνπ Πάξθνπ ηνπ Φινίζβνπ ππάξρεη παηδόηνπνο, ρώξνη
ππαίζξηαο εθγύκλαζεο, ν Βνηαλόθεπνο, ην θπηώξην ηνπ Γήκνπ θ.α. Ο Βνηαλόθεπνο, (3
ζηξέκκαηα), εθηόο ηνπ όηη απνηειεί πλεύκνλα πξαζίλνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ιεηηνπξγεί
σο πεδίν επηκόξθσζεο ηνπ θνηλνύ θαη ηδηαηηέξσο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ. Σα θπηά
πνπ θαιιηεξγνύληαη (60 είδε, 4.240 ξίδεο θπηώλ) θέξνπλ ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο, νη
νπνίεο πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηόηεηα θαη ρξεζηκόηεηά ηνπο.


Σε θύιαμε ηνπ Πάξθνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (22 ζηξέκκαηα) πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ
πεξηνρή Σξνθαληεξό. Δληόο ηνπ ρώξνπ βξίζθεηαη ν κεηαβπδαληηλόο λαόο ηνπ Αγ.
Γεσξγίνπ, ραξαθηεξηζκέλν σο κλεκείν ζεκαληηθήο αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο. ην πάξθν
επίζεο ππάξρνπλ δηαδξνκέο πεξηπάηνπ, έλα κηθξό ζεαηξάθη θαη όια απηά πιαηζησκέλα
κε βιάζηεζε από πνηθίια είδε δέληξσλ θαη ζάκλσλ.



Σε θύιαμε ηνπ Παηδόηνπνπ ζηελ Αγία θέπε (10,7 ζηξέκκαηα). O παηδόηνπνο ζηελ
Αγία θέπε θαηαζθεπάζηεθε ην 2014 ζηελ πεξηνρή Ρηδαξείνπ (ζηάζε Σξακ: Αγία θέπε)
θαη απνηειεί έλαλ ζύγρξνλν θαη αζθαιή παηδόηνπν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη παηδηθέο
ραξέο, δηαδξνκέο πεξηπάηνπ, θαιισπηζηηθά δέληξα θαη ζάκλνπο κε άξδεπζε, ρώξνπο
πγηεηλήο, απνζήθεο θαζαξηζηώλ, γξαθείν θύιαθα θαη απνζεθεπηηθό ρώξν γηα ηα πιηθά
ζπληήξεζεο ηνπ θήπνπ. Σν ζύλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ παηδόηνπνπ είλαη
πξνζβάζηκν από ΑκΔΑ. Η ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ παηδνηόπνπ από ΑκΔΑ βαζίδεηαη ζηνλ
εηδηθό ζρεδηαζκό θαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα παηρλίδη.
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H ππεξεζία θύιαμεο ζα παξέρεηαη από θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό κε λόκηκεο
κεζόδνπο θαη κέζα πνπ ζα δηαζέηεη ν αλάδνρνο γηα όιν ην ζπκβαηηθό ρξνληθό δηάζηεκα. Η
θύλαξη θα γίνεηαι από ένα άηομο ζε κάθε θςλαζζόμενο σώπο.
θνπόο ηεο θύιαμεο είλαη ε απνηξνπή εηζόδνπ αηόκσλ κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο
παξαπάλσ δεκνηηθνύο ρώξνπο θαη ε απνηξνπή θάζε παξάλνκσλ ελεξγεηώλ (θινπώλ,
βαλδαιηζκώλ, θαηαζηξνθώλ, θσηηάο, θαηάιεςε ρώξνπ - δηακνλή θ.η.ι.) από θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό θαη κε ρξήζε λόκηκσλ κέζσλ.
Σν Πάξθν ηνπ Φινίζβνπ, καδί κε ηνλ Βνηαλόθεπν θαη ηνλ ρώξν πξαζίλνπ ζηελ πεξηνρή
Σξνθαληεξό, απνηεινύλ ρώξνπο πξαζίλνπ ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο όρη κόλν γηα
ηνλ Γήκν Παιαηνύ Φαιήξνπ, αιιά θαη γηα όιν ην ιεθαλνπέδην. Η θύιαμε ησλ ρώξσλ απηώλ
απαηηείηαη ιόγσ:
1. ηνπ ππεξηνπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο ζην Ννκό Αηηηθήο,
2. ηεο

πξνζέιθπζεο

πιήζνπο

επηζθεπηώλ

ηηο

θαζεκεξηλέο

αιιά

θπξίσο

ηα

αββαηνθύξηαθα θαη ηηο Αξγίεο,
3. ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ησλ εηδώλ βιάζηεζεο (είδε θπηώλ πνπ απαηηνύλ ηδηαίηεξε
δηαρείξηζε),
4. ηνπ θαηλνκέλνπ βαλδαιηζκώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Πάξθνπ (εμνπιηζκόο παηδηθώλ
ραξώλ, θπηηθό πιηθό, δηαθνζκεηηθή ρακειή πεξίθξαμε, εμνπιηζκόο απηνκάησλ
ζπζηεκάησλ άξδεπζεο θιπ),
5. ηεο παξνπζίαο παξαβαηηθώλ ζηνηρείσλ θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο ζηα Πάξθα,
6. ηεο έιιεηςεο επαξθνύο πεξίθξαμεο πεξηκεηξηθά ηνπ Πάξθνπ Φινίζβνπ,
7. ηεο

παξάλνκεο

θαηάιεςεο

ηνπ

ρώξνπ

από

νκάδεο

αζίγγαλσλ,

κεηαλαζηώλ,

πξνζθύγσλ θιπ
Δπεηδή:
-

Σα δεκνηηθά θηίξηα ηνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ

(Γεκαξρηαθό Μέγαξν, Γεκνηηθά Ιαηξεία,

Πνιηηηζηηθά Κέληξα, Ακαμνζηάζην) πνπ απαηηνύλ θύιαμε, ππεξβαίλνπλ ζε αξηζκό ηνλ
αξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηελ εηδηθόηεηα θύιαθα, νη νπνίνη αλέξρνληαη ζηνπο δώδεθα
(12) ππαιιήινπο,
-

Η Τπεξεζία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο έρεη θαηαξγεζεί

-

ν Γήκνο Παιαηνύ Φαιήξνπ δελ δηαζέηεη έκπεηξν, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό
αζθαιείαο γηα θύιαμε αλνηρηώλ ρώξσλ θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο, νύηε δηαζέηεη ηνλ
θαηάιιειν εμνπιηζκό (αζύξκαηνο θιπ),

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάζεζε ηεο θύιαμεο ζε ηδησηηθή εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ
αζθαιείαο (security), ε νπνία ζα πιεξεί ηηο πξνϋπνζέζεηο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.2518/97 (ΦΔΚ 164/Α/97) «Πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο
ππεξεζηώλ αζθαιείαο, Πξνζόληα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
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θαη ηνπ Ν.3707/08 (ΦΔΚ 209Α/08-10-2008) «Ρύζκηζε ζεκάησλ ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ
παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο θαη γξαθείσλ ηδησηηθώλ εξεπλώλ» θαζώο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο
απηώλ.
Η ππεξεζία ζα παξαζρεζεί θαηά ηελ εαξηλή θαη θαινθαηξηλή πεξίνδν, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 9
κελώλ.
Οη ώξεο θύιαμεο είλαη νη εμήο:

Υώπορ Φύλαξηρ

Πάξθν Φινίζβνπ θαη
Βνηαλόθεπνο

Ώπερ θύλαξηρ
(Οκηώβπιο έωρ
Μάιο)

Ώπερ θύλαξηρ
(Ιούνιο έωρ
επηέμβπιο)

θαζεκεξηλέο

17:00 - 01:00
(8 ώξεο)

17:00 - 24:00
(7 ώξεο)

Κ θαη
ΑΡΓΙΔ

9:00 - 24:00
(15 ώξεο)

9:00 - 01:00
(16 ώξεο)

θαζεκεξηλέο

18:00-22:00
(4 ώξεο)

18:00-24:00
(6 ώξεο)

Κ θαη
ΑΡΓΙΔ

10:00 -22:00
(12 ώξεο)

10:00 -24:00
(14 ώξεο)

Κ θαη
ΑΡΓΙΔ

10:00 -14:00 θαη
17:00-21:00
(8 ώξεο)

10:00 -14:00 θαη
18:00-23:00
(9 ώξεο)

Πεπίοδορ
Φύλαξηρ

Πάξθν Αγίνπ
Γεσξγίνπ

Παηδόηνπνο Αγ. θέπε

Η δαπάλε αλέξρεηαη ζε 48.620,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24%, 11.666,40€ δει. ζπλνιηθήο δαπάλεο
60.288,80€. Η δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ
Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ, ζηα έηε 2019-2020, ζηνλ Κ.Α.: 35-6142.016.
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Η ζύληαμε ηεο κειέηεο ζηεξίρζεθε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ:


Ν.3852/2010



Ν.3463/2006, άξζξν 209, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ Ν.4412/2016



N.2286/95 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ Ν.4412/2016



Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α’)

Π. ΦΑΛΗΡΟ, 4-9-2019
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΚΑΙ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΦΤΚΙΡΗ ΑΝΣΩΝΙΑ

ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ

Αγπον. Σοπ. Μησανικόρ με βαθμό Α΄

Υημικόρ Μησανικόρ με βαθμό Α’
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ΔΡΓΑΙΑ: Φύλαξη Πάπκος
Φλοίζβος, Σποκανηεπό και Αγίαρ
κέπηρ 2019

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 17/2019
(CPV: 79713000-5 Τπεξεζίεο Φύιαμεο)

Πποϋπολ.: 60.288,80€
Κ.Α. : 35- 6142.016

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

Πεπιγπαθή

Πεπίοδορ
Φύλαξηρ

ΟΚΣΩΒΡΙΟΜΑΙΟ

1

Φύιαμε Πάξθνπ
Φινίζβνπ θαη
Βνηαλόθεπνπ
ΙΟΤΝΙΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

ΟΚΣΩΒΡΙΟΜΑΙΟ

2

Φύιαμε Πάξθνπ Αγίνπ
Γεσξγίνπ ζην
Σξνθαληεξό
ΙΟΤΝΙΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

ΟΚΣΩΒΡΙΟΜΑΙΟ
3

Φύιαμε παηδόηνπνπ
Αγίαο θέπεο
ΙΟΤΝΙΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

Ώπερ
Φύλαξηρ
ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ
17:00-01:00
(8 ώξεο)

Μονάδα
μέηπηζηρ

Απιθμόρ
μηνών

Σιμή
μονάδαρ
(€)

κήλαο

5

2.700,00

13.500,00

κήλαο

4

2.650,00

10.600,00

κήλαο

5

1.680,00

8.400,00

κήλαο

4

2.260,00

9.040,00

κήλαο

5

720,00

3.600,00

κήλαο

4

870,00

3.480,00

Αξία (€)

Κ ΚΑΙ ΑΡΓΙΔ
9:00-24:00
(15 ώξεο)
ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ
17:00-24:00
(7 ώξεο)
Κ ΚΑΙ ΑΡΓΙΔ
9:00-01:00
(16 ώξεο)
ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ
18:00-22:00
(4 ώξεο)
Κ ΚΑΙ ΑΡΓΙΔ
10:00-22:00
(12 ώξεο)
ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ
18:00-24:00
(6 ώξεο)
Κ ΚΑΙ ΑΡΓΙΔ
10:00-24:00
(14 ώξεο)
Κ & ΑΡΓΙΔ
10:00 -14:00
θαη 17:0021:00 (8
ώξεο)
Κ & ΑΡΓΙΔ
10:00 -14:00
θαη 18:0023:00 (9
ώξεο)

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΔΛ.
ΤΝΟΛΟ

48.620,00
11.668,80
60.288,80

H ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ, 4/9/2019
H ΤΝΣΑΞΑA

ΦΤΚΙΡΗ ΑΝΣΩΝΙΑ

ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΑΙΝΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σαρ. Γ/λζε: Αξηέκηδνο & Σεξςηρόξεο
Σ.Κ. 175 61

ΔΡΓΑΙΑ: Φύιαμε Πάξθνπ Φινίζβνπ,
Σξνθαληεξό θαη Αγίαο θέπεο 2019

Πποϋπ.: 60.288,80€
Κ.Α.: 35- 6142.016

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 17/2019
(CPV: 79713000-5 Τπηπεζίερ Φύλαξηρ)

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1 ΜΟΝΟΝ
Η εξγαζία αθνξά:


Σε θύιαμε ηνπ Πάξθνπ ηνπ Φινίζβνπ θαη ηνπ Βνηαλόθεπνπ (89 ζηξέκκαηα).



Σε θύιαμε ηνπ Πάξθνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Σξνθαληεξό (22 ζηέκκαηα).



Σε θύιαμε ηνπ Παηδόηνπνπ ζηελ Αγία θέπε (10,7 ζηξέκκαηα).

θνπόο ηεο θύιαμεο είλαη ε απνηξνπή εηζόδνπ αηόκσλ κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο
παξαπάλσ δεκνηηθνύο ρώξνπο, θαζώο θαη ε απνηξνπή κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό
θαη λόκηκα κέζα θάζε παξάλνκσλ ελεξγεηώλ (θινπώλ, βαλδαιηζκώλ, θαηαζηξνθώλ, θσηηάο,
θ.η.ι.) από άηνκα κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά.

Ολογπάθωρ (εςπώ)
Α/Α

Πεπιγπαθή

Πεπίοδορ
Φύλαξηρ

ΟΚΣΩΒΡΙΟΜΑΙΟ

1

Φύιαμε
Πάξθνπ
Φινίζβνπ θαη
Βνηαλόθεπνπ
ΙΟΤΝΙΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

Ώπερ
Φύλαξηρ
ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ
17:00-01:00
(8 ώξεο)

Μονάδα
μέηπηζηρ

Σιμή
μονάδαρ

κήλαο

2.700,00

Γύν ρηιηάδεο επηαθόζηα

κήλαο

2.650,00

Γύν ρηιηάδεο εμαθόζηα
πελήληα

Κ ΚΑΙ ΑΡΓΙΔ
9:00-24:00
(15 ώξεο)
ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ
17:00-24:00
(7 ώξεο)
Κ ΚΑΙ ΑΡΓΙΔ
9:00-01:00
(16 ώξεο)
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ΟΚΣΩΒΡΙΟΜΑΙΟ

2

Φύιαμε
Πάξθνπ
Αγίνπ
Γεσξγίνπ ζην
Σξνθαληεξό
ΙΟΤΝΙΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ
18:00-22:00
(4 ώξεο)
1.680,00

Υίιηα εμαθόζηα νγδόληα

κήλαο

2.260,00

Γύν ρηιηάδεο δηαθόζηα
εμήληα

κήλαο

720,00

Δπηαθόζηα είθνζη

κήλαο

870,00

Ορηαθόζηα εβδνκήληα

ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ
18:00-24:00
(6 ώξεο)
Κ ΚΑΙ ΑΡΓΙΔ
10:00-24:00
(14 ώξεο)
Κ & ΑΡΓΙΔ
10:00 -14:00
θαη 17:0021:00 (8
ώξεο)
Κ & ΑΡΓΙΔ
10:00 -14:00
θαη 18:0023:00 (9
ώξεο)

ΟΚΣΩΒΡΙΟΜΑΙΟ
3

κήλαο
Κ ΚΑΙ ΑΡΓΙΔ
10:00-22:00
(12 ώξεο)

Φύιαμε
παηδόηνπνπ
Αγίαο θέπεο
ΙΟΤΝΙΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

Γηα ηελ εξγαζία ηζρύνπλ ηα εμήο:


Θα απαζρνιεζνύλ εξγαδόκελνη άγακνη κε θιηκάθην 0-3 θαη εθαξκνγή πελζήκεξεο
εξγαζίαο- νθηάσξεο εξγαζίαο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη:
Α) ε κειέηε ζπληάρζεθε κε βάζε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα εξγαδόκελνπ άγακνπ κε
θιηκάθην 0-3 εθαξκνγήο πελζήκεξεο νθηάσξεο εξγαζίαο, ιακβάλνληαο σο βάζε
ηνλ βαζηθό κεληαίν κηζζό 650,00 € θαη
Β) γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο πξνηηκεηέν είλαη λα θαιπθζεί ην
πξόγξακκα εξγαζίαο από εξγαδόκελνπο πιήξνπο απαζρόιεζεο κε θιηκάθην 0-3 κε
ζύζηεκα

πελζήκεξεο

8σξεο

απαζρόιεζεο,

θαη

ζπκπιεξσκαηηθά

γηα

ηηο

(ππνιεηπόκελεο) ώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο λα απαζρνιεζνύλ εξγαδόκελνη
αλάινγσλ κηζζνινγηθώλ δεδνκέλσλ δπλεηηθά κεξηθήο απαζρόιεζεο.


Οη 4 ππνρξεσηηθέο αξγίεο: 15 Απγνύζηνπ, 25 Γεθεκβξίνπ, 25 Μαξηίνπ, Γεπηέξα ηνπ
Πάζρα θαη νη 2 πξναηξεηηθέο αξγίεο: 1 Μαΐνπ θαη 28 Οθησβξίνπ.

ηηο

ηηκέο

πεξηιακβάλεηαη

ην

δηνηθεηηθό

θόζηνο,

ην

εξγνιαβηθό

όθεινο,

ην

θόζηνο

αλαισζίκσλ, ην θόζηνο patrol θαη ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ.

Π. Φάληπο, 4-9-2019
ΔΛΔΓΘΗΚΔ ΚΑΙ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ
ΦΤΚΙΡΗ ΑΝΣΩΝΙΑ
Αγπον. Σοπ. Μησανικόρ με βαθμό Α΄

Η ΤΝΣΑΞΑΑ
ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ
Υημικόρ Μησανικόρ με βαθμό Α’

ΑΔΑ: 6Ν6ΔΩΞΕ-Φ2Υ

19PROC005671452 2019-10-08

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΑΙΝΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σαρ. Γ/λζε: Αξηέκηδνο & Σεξςηρόξεο
η.θ. 175 61

ΔΡΓΑΙΑ: Φύιαμε Πάξθσλ Φινίζβνπ,
Σξνθαληεξό θαη Αγίαο θέπεο 2019
Πποϋπ.: 60.288,80€
Κ.Α.: 35- 6142.016

(CPV: 79713000-5 Τπηπεζίερ Φύλαξηρ)
ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 17/2019

ΤΓΓΡΑΦΗ
Άπθπο 1ο :

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ

Η εξγαζία αθνξά:


Σε θύιαμε ηνπ Πάξθνπ ηνπ Φινίζβνπ (89 ζηξέκκαηα).



Σε θύιαμε ηνπ Πάξθνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Σξνθαληεξό (22 ζηέκκαηα).



Σε θύιαμε ηνπ Παηδόηνπνπ ζηελ Αγία θέπε (10,7 ζηξέκκαηα).

θνπόο ηεο θύιαμεο είλαη ε απνηξνπή εηζόδνπ αηόκσλ κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο
παξαπάλσ δεκνηηθνύο ρώξνπο, θαζώο θαη ε απνηξνπή κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό
θαη λόκηκα κέζα, θάζε παξάλνκσλ ελεξγεηώλ (θινπώλ, βαλδαιηζκώλ, θαηαζηξνθώλ, θσηηάο,
θ.η.ι.) από άηνκα κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Η θύλαξη θα γίνεηαι από ένα άηομο ζε
κάθε θςλαζζόμενο σώπο.

Άπθπο 2ο :

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ

Η ζύνηαξη ηηρ μελέηηρ ζηηπίσθηκε ζηιρ διαηάξειρ ηων:
 Ν.3852/2010
 Ν.3463/2006,

άπθπο

209,

όπωρ

αςηό

ηποποποιήθηκε

και

ιζσύει

Ν.4412/2016
 N.2286/95 όπωρ αςηόρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει με ηον Ν.4412/2016
 Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α’)
Άπθπο 3ο :

ςμβαηικά ζηοισεία

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:
α) Η δηαθήξπμε
β) Η πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ
γ) Σν Σηκνιόγην

με

ηον
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δ) Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο
ε) Η ηερληθή έθζεζε
ζη) Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδόηε.
Άπθπο 4ο :

Υπόνορ εκηέλεζηρ επγαζίαρ

Η ππεξεζία ζα παξαζρεζεί θαηά ηελ εαξηλή θαη θαινθαηξηλή πεξίνδν, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 9
κελώλ.
Οη ώξεο θύιαμεο είλαη νη εμήο:

Υώπορ Φύλαξηρ

Πάξθν Φινίζβνπ θαη
Βνηαλόθεπνο

Ώπερ θύλαξηρ
(Οκηώβπιο έωρ
Μάιο)

Ώπερ θύλαξηρ
(Ιούνιο έωρ
επηέμβπιο)

θαζεκεξηλέο

17:00 - 01:00
(8 ώξεο)

17:00 - 24:00
(7 ώξεο)

Κ θαη
ΑΡΓΙΔ

9:00 - 24:00
(15 ώξεο)

9:00 - 01:00
(16 ώξεο)

θαζεκεξηλέο

18:00-22:00
(4 ώξεο)

18:00-24:00
(6 ώξεο)

Κ θαη
ΑΡΓΙΔ

10:00 -22:00
(12 ώξεο)

10:00 -24:00
(14 ώξεο)

Κ θαη
ΑΡΓΙΔ

10:00 -14:00 θαη
17:00-21:00
(8 ώξεο)

10:00 -14:00 θαη
18:00-23:00
(9 ώξεο)

Πεπίοδορ
Φύλαξηρ

Πάξθν Αγίνπ
Γεσξγίνπ

Παηδόηνπνο Αγ. θέπε

H ππεξεζία θύιαμεο ζα παξέρεηαη από θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό κε λόκηκεο
κεζόδνπο θαη κέζα πνπ ζα δηαζέηεη ν αλάδνρνο γηα όιν ην ζπκβαηηθό ρξνληθό δηάζηεκα. Η
θύλαξη θα γίνεηαι από ένα άηομο ζε κάθε θςλαζζόμενο σώπο.
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Άπθπο 5ο: Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος

ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ


Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θύιαμε ησλ ρώξσλ, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί
λνκίκσο,

λα

δηαζέηεη

εηδηθή

άδεηα

ιεηηνπξγίαο

θαη

άδεηα

εξγαζίαο

(γηα

ηνπο

εξγαδόκελνπο), ήηνη λα πιεξεί ηηο πξνϋπνζέζεηο όπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.2518/97 (ΦΔΚ 164/Α/97) «Πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ
παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο. Πξνζόληα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ θαη
άιιεο

δηαηάμεηο»,

ηνπ

Ν.3707/08

(ΦΔΚ

209Α/08-10-2008)

«Ρύζκηζε

ζεκάησλ

ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο θαη γξαθείσλ ηδησηηθώλ
εξεπλώλ» θαζώο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηώλ.


Ο αλάδνρνο νθείιεη πξηλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα πξνζθνκίζεη θαηάζηαζε
από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο κε πγθεθξηκέλν Απαζρνινύκελν πξνζσπηθό γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο.



Ο αλάδνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ πγθεθξηκέλνπ πξνζσπηθνύ,
ζηελ

Τπεξεζία, καδί

κε

ηελ

θαηάζηαζε

πξνζσπηθνύ

ηνπ

Αλαδόρνπ

ώζηε

λα

απνδεηθλύεηαη ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο.


Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη πιήξε αζθάιηζε ηνπ πγθεθξηκέλνπ Πξνζσπηθνύ πνπ
ζα δηαηεζεί γηα ηελ εξγαζία, ζηα νηθεία αζθαιηζηηθά ηακεία.



Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέζεη πξνζσπηθό έκπεηξν, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, κε άξηην
θαη πιήξε εμνπιηζκό, άξηζηα εθπαηδεπκέλν ζε παξόκνηαο θύζεσο ππεξεζίεο θύιαμεο,
λα είλαη ζε άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη όρη κεγάιεο ειηθίαο. Θα πξέπεη λα είλαη ηθαλό
γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ κέζα ζηα όξηα πνπ πξνβιέπεη ε ειιεληθή
λνκνζεζία θαη ν ζεβαζκόο ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο. Δίλαη επηζπκεηή ε γλώζε
ζεκάησλ ππξαζθάιεηαο, ππξόζβεζεο, αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ από ειεθηξηθό ξεύκα
θαη δηαξξνή λεξνύ, παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ.



Σν πξνζσπηθό πνπ ζα εθηειέζεη ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ
ειιεληθή γιώζζα θαη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα άλεηεο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό θαη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. Σν πξνζσπηθό δελ ζα απνηειείηαη από ζπληαμηνύρνπο θαη δελ ζα
θάλεη δεύηεξν επάγγεικα.



Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δερηεί ηπρόλ αιιαγή πνπ ζα δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία γηα
αιιαγή ηνπ σξαξίνπ ηεο θύιαμεο, εθόζνλ απηή δελ ζα κεηαβάιιεη ην θόζηνο ηεο
εξγαζίαο.



Ο αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα θαηαζέζεη ζηνλ Γήκν Καλνληζκό Αζθαιείαο, όπνπ ζα
πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, νη πξνβιεπόκελεο
ελέξγεηεο γηα θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά (απόπεηξα θινπήο, ππξθαγηάο, εκπξεζκνί,
δνιηνθζνξέο, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά κε δεζπνδνύκελα δώα ζπληξνθηάο,
ξίςε απνξξηκκάησλ, παξάλνκε αθηζνθόιιεζε, graffiti θιπ), πάληα ζύκθσλα κε ηηο
αξκνδηόηεηεο πνπ έρεη ζύκθσλα κε ην λόκν ην πξνζσπηθό αζθαιείαο.
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ε πεξίπησζε εθδήισζεο απεηιήο ζηνλ ρώξν θύιαμεο, ν θύιαθαο ζα εηδνπνηεί ηα
άκεζα ηα αληίζηνηρα αξκόδηα θξαηηθά όξγαλα (αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή θ.ι.π.) θαη
ζπγρξόλσο ηνλ Γήκν θαη ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο νθείιεη λα ηνλ εληζρύζεη πάξαπηα κε
δηάζεζε πξνζσπηθνύ ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ.



Σν πξνζσπηθό θαηά ηελ δηάξθεηα ππεξεζίαο ηνπ ζα θέξεη ηελ, από ην λόκν 3707/2008,
όπσο απηόο ηζρύεη, νξηδόκελε εηδηθή άδεηα εξγαζίαο πξνζσπηθνύ αζθαιείαο, ζα είλαη
έλζηνιν κε ηελ εγθεθξηκέλε ζηνιή ηεο εηαηξείαο θαη δελ ζα νπινθνξεί.



Ο αλάδνρνο ζα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθό κε δειηίν ηαπηόηεηαο εξγαδνκέλνπ, θαζώο θαη
εηδηθό δηαθξηηηθό ζήκα (θνλθάξδα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3707/2008, όπσο
ηζρύεη.



Ο αλάδνρνο ζα απνζηέιιεη θαζεκεξηλή ειεθηξνληθή αλαθνξά ζηελ Τπεξεζία γηα ηα
ζπκβάληα θαη ζε πεξίπησζε όπνπ πξνθύπηνπλ ζέκαηα αζθάιεηαο (π.ρ. πηώζε δέλδξσλ,
βιάβεο ζηα δίθηπα, θιπ) ζα ελεκεξώλεη άκεζα ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο.



Ο αλάδνρνο ζα ελεκεξώλεη ηνλ Γήκν γηα θάζε αηθλίδηα αιιαγή βάξδηαο (π.ρ. σξάξην,
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πξνζσπηθνύ βάξδηαο θιπ).



ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί αηηηνινγεκέλα από ηελ Τπεξεζία ε αληηθαηάζηαζε ηνπ
θύιαθα, απηό ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα.



Ο αλάδνρνο επζύλεηαη γηα ηελ ζπλεπή ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ηνπ θύιαθα ελώ ν Γήκνο
έρεη ηελ δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ σξαξίνπ απηνύ.



Ο αλάδνρνο ζα πινπνηεί ειέγρνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ.



Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα θαηαγξαθήο ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ηόπνπ
(patrol) από ηνλ νπνίν πέξαζε ν θύιαθαο, ώζηε λα απνδεηθλύεηαη ε ηήξεζε ησλ σξώλ
θαη ησλ ηαθηηθώλ πεξηπνιηώλ. Σν ζύζηεκα απηό ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απεπζείαο
ζύλδεζε κε ηελ Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ - επηβιέπνληα, ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο
αλά πάζα ζηηγκή ηεο θίλεζεο ηνπ θύιαθα θαη ε δηαπίζησζε ηεο θαιήο εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο.



Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί όινπο ηνπο λόκνπο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
(εξγαηηθή λνκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθώλ
παξνρώλ, θιπ θαη επζύλεηαη έλαληη ησλ ειιεληθώλ αξρώλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε
ππνρξέσζεο πνπ πξνθύπηεη από απηέο.



Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζέβεηαη θαη λα κελ παξαβηάδεη ηνπο όξνπο ησλ ππνρξεσηηθώλ
ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο
λνκνζεζίαο, πνπ ηζρύνπλ, γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνιεί γηα ηελ παξνρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.



Ο αλάδνρνο ζε ό,ηη αθνξά ηηο ακνηβέο θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνύ
πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ ελ ιόγσ εξγαζία, δελ δύλαηαη λα αξλεζεί ηελ θαηαβνιή
ησλ ελ ιόγσ παξνρώλ κε ηε δηθαηνινγία όηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ηνπ θαηέβαιε ηελ
θαζνξηζκέλε ακνηβή ή απνδεκίσζε. Δπίζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηε λνκνζεζία
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πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνιεί γηα ηελ αζθάιεηα θαη
θύιαμε, θαζώο θαη ηε λνκνζεζία πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ.


Ο αλάδνρνο επζύλεηαη απνθιεηζηηθά έλαληη ησλ ππαιιήισλ ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο, αζθαιηζηηθήο θαη ινηπήο εηδηθήο λνκνζεζίαο.



Ο αλάδνρνο, νθείιεη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη λα είλαη απνθιεηζηηθόο θαη κόλνο ππεύζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά
γηα θάζε αηύρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθό ηνπ.



Ο αλάδνρνο, νθείιεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηηο
λνκνζεζίαο

πεξί

πγείαο

θαη

αζθάιεηαο

ησλ

εξγαδνκέλσλ

θαη

πξόιεςεο

ηνπ

επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ.

ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ


θνπόο

ηεο

παξερόκελεο

ππεξεζίαο

είλαη

ε

αζθάιεηα

θαη

πξνζηαζία

ησλ

εγθαηαζηάζεσλ ησλ θπιαζζόκελσλ ρώξσλ. Με ηελ έλαξμε ηεο ππεξεζίαο από ην
πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ, ζα γίλεηαη πεξηπνιία γηα ηνλ γεληθό έιεγρν ηνπ ρώξνπ (π.ρ.
ζπζζσξεπκέλα πιηθά, ηα νπνία ζα ήηαλ δπλαηόλ λα απνηειέζνπλ εζηίεο ππξθαγηάο ή
ζεκεία απόθξπςεο πιηθώλ ζακπνηάδ), γηα ηπρόλ ηαξαρνπνηνύο ή άηνκα πνπ ξππαίλνπλ
ή έρνπλ σο ζηόρν ηελ θαηαζηξνθή, ην βαλδαιηζκό ή ηε θζνξά, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη απηνύ θαζεαπηνύ ηνπ ρώξνπ ηνπ πάξθνπ θαη ζε
πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ζηηο ζπζηάζεηο ζα εηδνπνηεί ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηα άηνκα πνπ αζειγνύλ, πνπ ζίγνπλ ηελ δεκόζηα αηδώ,
παξελνρινύλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηνπο επηζθέπηεο, θάλνπλ ρξήζε παξάλνκσλ
νπζηώλ ή θαηαζθελώλνπλ ζηνλ ρώξν.


Θα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε, πεξηνξηζκό θαη θαηαζηνιή
νπνηαζδήπνηε παξάλνκεο ελέξγεηαο ζην ρώξν, πάληνηε ζε λόκηκν πιαίζην.



Θα έρεη ηελ επζύλε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ επηζθεπηώλ θαη ηνπ θιεηδώκαηνο ησλ
παηδόηνπσλ κεηά ην πέξαο ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηνλ βνηαλόθεπν,
ν θύιαθαο ζα έρεη ηελ επζύλε γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ ρώξνπ, ζύκθσλα κε
ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπ. Σα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ
παηδόηνπσλ Πάξθνπ Φινίζβνπ θαη Αγ. θέπεο θαη ηνπ βνηαλόθεπνπ ζα παξαδνζνύλ
ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.



Θα δηαζέηνπλ εμνπιηζκό όπσο: εηαηξηθή θηλεηή ηειεθσλία ή θαη αζύξκαην, θαθό
πεξηπνιίαο,

ςεθηαθή

θαηαγξαθή

εηθόλαο,

ειεθηξνληθή

ζεκεηαθή

αλαγλώξηζε,

ζθπξίρηξα θ.ι.π. θαη ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ θεληξηθό ζηαζκό ηεο εηαηξείαο πνπ αλήθεη
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.


Γελ

ζα

ζίγεη,

θαηά

ηελ

άζθεζε

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ

ζπληαγκαηηθώο θαηνρπξσκέλα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.

ηνπ,

ηα

θάζε

είδνπο
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Να κελ ρξεζηκνπνηεί κέζα θαη κεζόδνπο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκηά, βιάβε,
ελόριεζε ζε ηξίηνπο ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ.



Κάζε εξγαδόκελνο ζηελ ππεξεζία θύιαμεο νθείιεη λα έρεη καδί ηνπ:
1) Αληίγξαθν ηεο άδεηαο εξγαζίαο,
2) Δλδεηθηηθή ηαπηόηεηα SECURITY θαηά ηελ πξνζέιεπζε ζην ρώξν εξγαζίαο γηα ηελ
αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.
3) Να θνξάεη ζύκθσλα κε ην λόκν ην αιεμίζθαηξν γηιέθν.
4) Να έρεη πάληα καδί ηνπ θαη ζε ιεηηνπξγία ηελ ζπζθεπή επηθνηλσλίαο
5) Να θνξάεη ηελ εγθεθξηκέλε ζηνιή ηεο εηαηξείαο.



Θα δηαζέηεη ζύζηεκα θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη κεηά ην
ηέινο ηεο βάξδηαο ηνπ, ζα ζπληάζζεη Γειηίν Αλαθνξάο Φύιαθνο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο
παξαηεξήζεηο ηνπ.



Ο θύιαθαο ζα είλαη ζπλεπήο ζην σξάξην εξγαζίαο ηνπ.



ε πεξίπησζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο ή ζπκβάληνο, ελεκεξώλεη θαη εηδνπνηεί ην ηνπηθό
Αζηπλνκηθό ηκήκα ή ηελ Άκεζν Γξάζε θαη ηνλ νξηζκέλν εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ.

Άπθπο 6ο :

Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.
Άπθπο 7ο :

Ανωηέπα βία

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα
πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε
ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο
είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξόβιεπηα θπζηθά γεγνλόηα, πιεκκύξα, ππξθαγηά, πνπ νθείιεηαη ζε
θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη,
αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, πόιεκνο, αηύρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ
εληνινδόρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο ν
εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα
πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.
Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδόκελνο
αλάινγα.
Άπθπο 8ο :

Αναθεώπηζη ηιμών

Η ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη παξακέλεη
ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο, πιελ απηώλ πνπ
ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ από κεηαβνιέο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
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Άπθπο 9ο :

Σπόπορ πληπωμήρ

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη ζε
60.288,80 εςπώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνύ
γίλεηαη ηκεκαηηθά ύζηεξα από έθδνζε ζρεηηθώλ δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ εληνινδόρνπ.
ην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ηηο αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειώζεηο (ΑΠΓ) ΙΚΑ ή αλάινγεο
δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζε άιιν θνξέα αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ.
Πξηλ από θάζε πιεξσκή ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη:
 αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα,
 θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα,
 βεβαίσζε θαηαβνιήο ζην ΙΚΑ ή ζε άιιν θνξέα ησλ ππνρξεσηηθώλ εηζθνξώλ
αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ,
 θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνύ ζεσξεκέλεο από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο,
 λνκίκσο ππνγεγξακκέλεο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο,
 λνκίκσο ππνγεγξακκέλεο αηνκηθέο βεβαηώζεηο αζθάιηζεο ΙΚΑ αλά εξγαδόκελν πνπ
εθδίδνληαη

από

ηνλ

εξγνδόηε,

εθηόο

αλ

ππνβάιιεηαη

απόζπαζκα

αηνκηθνύ

ινγαξηαζκνύ αζθάιηζεο ΙΚΑ πνπ εθδίδεηαη από ην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ΔΦΚΑΙΚΑ,
 νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθό απαηηείηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηελ
απόδεημε δήισζεο θαη πιεξσκήο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
απαζρνιεί.

Άπθπο 10ο :

Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ

Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο
θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ
ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Άπθπο 11ο :

Δπίλςζη διαθοπών

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε
ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.

Π. Φάληπο, 4-9-2019
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΚΑΙ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ

ΦΤΚΙΡΗ ΑΝΣΩΝΙΑ
Αγπον. Σοπ. Μησανικόρ με βαθμό Α΄

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ
Υημικόρ Μησανικόρ με βαθμό Α’

