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                                                23
Η

 Συνεδρίαση /11-08-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 162/2017 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση όρων ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την σύναψη 

∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ» προϋπολογισµού 

24.555,66 € (µε Φ.Π.Α 24%) 

Επισυνάπτεται σχέδιο διακήρυξης. 

 

  

Πρακτικό της µε αριθµό 23ης/2017 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης της 

Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 11
η
  του µηνός 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2017 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα. 10.00 π.µ. η Οικονοµική  

Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  συνήλθε σε κατεπειγουσα δηµόσια  συνεδρίαση 

στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 9703 /8/8/2017 έγγραφη 

πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα 

µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 9700 

/8/8/2017  εισήγηση  της Ελιάνας  Χαρίτου Αναπληρώτριας ∆ιευθύντριας Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής: 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    8/8/2017 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.     9700   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                                 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Θέµα 1: Έγκριση όρων ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την 

σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ»  προϋπολογισµού  24.555,66 € (µε Φ.Π.Α. 24%).   
 

 
 
                                    Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
           ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                Α/Α 
ΕΛΙΑΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ  
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ        ΑΡΧΙΤ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
        ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 

 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

 

Εργασίες Συντήρησης και επιδιόρθωσης  
χλοοτάπητα 
 ∆ηµοτικού  Σταδίου  προϋπολογισµού  
19.802 ,95 €  

 
 

Ο ∆ήµος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 24.555,66 ευρώ µε ΦΠΑ η ανάδειξη αναδόχου για τις 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑ∆ΙΟΥ» µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη µόνο βάση τιµής (χαµηλότερη 

τιµή) προσφορά.  

Τα στοιχεία των υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της µελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Καισαριανής. 
Οδός : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφειας 
Ταχ.Κωδ. : 16121 
Τηλ. : 2132010728 
Telefax : 2107292621 
E-mail : texniki@kessariani.gr 
Πληροφορίες: : Αλιφραγκή Καλλιόπη 
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Καισαριανής 
Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Καισαριανής 
Προϊστάμενη Αρχή : Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Καισαριανής (μέχρι την υπογραφή της σύμβασης) και το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου 
Καισαριανής (μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                          
ΝΣΗ : Βρυούλων 125 & 

   Κλαζοµενών 
Κ.     : 16121      

Πληροφ.: Αλιφραγκή Καλλιόπη 
ΗΛ.   : 210.7292601-8 

    : 210 72 92 621 

                                                                                                  
                    
                               
 

 «Εργασίες Συντήρησης και επιδιόρθωσης  χλοοτάπητα
 ∆ηµοτικού  Σταδίου»  προϋπολογισµού  19.802 ,95 
 χωρίς ΦΠΑ µε πηγή χρηµατοδότησης από την  
Περιφέρεια  Αττικής  ΚΑΕ 9777.01.109 
 
 
ΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 15.6262.0002 

                                
 
                                  CPV:77320000-9 



Ισχύουσες διατάξεις  
 Για τη δημοπράτηση της υπηρεσίας, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 

της, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

• του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» 
(Α’ 147), 

• των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της 
παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση 
της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ),  

• του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», i 

• του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση 
περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια 
έργα», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

• του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 
4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται) 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,ii 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
• του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 
• του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει , 
• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 

σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
• της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 



Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων », 

• του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 
145 ).iii 

• Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 
30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 

66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 

των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 

1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, iv καθώς και η 

απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

 

• Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας». 

 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξειςv, καθώς 

και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης 
(πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) 

μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 

συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

• Την μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Απόφαση ΔΣ234/2017 (ΑΔΑ: 7Β22ΩΕΨ-

Τ59). 

• Της με αριθμό …/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί: 

Έγκρισης όρων διακήρυξης, για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης 

της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ»  προϋπολογισμού  24.555,66 € 

(με Φ.Π.Α. 24%).  

• Της με αριθμό …………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: Συγκρότησης 

επιτροπής   διενέργειας     συνοπτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης 

αποτελέσματος του ανωτέρου έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Προϋπολογισµός  

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στη συνολική 

δαπάνη ποσού των 24.555,66 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% και θα 

χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9777.01.109 και κωδικό Κ.Α 



ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ∆ήµου Καισαριανής 15.6262.0002  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  

- Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού  

- Η συγγραφή υποχρεώσεων και ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

- Οι τεχνικές προδιαγραφές & τεχνική έκθεση  

- Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

 - Η οικονοµική προσφορά του υποψηφίου  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο :Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού  

 

4.1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ……………… στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του 

∆ήµου Καισαριανής επί της οδού Βρυούλων 125 από την Αρµόδια Επιτροπή που 

ορίστηκε µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

4.2. Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η 10:00 

π.µ, αφού πρώτα ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς πρωτοκολληθεί από το Πρωτόκολλο 

2ος όροφος.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ∆ιάθεση διακήρυξης – Πληροφορίες  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη, το έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισµού από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Καισαριανής htpps://kaisariani.gr,  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ καθώς και στην 
ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής htpps://kaisariani.gr . 

Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ………………. οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν 
σε 
όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά, το αργότερο στις …………. 

 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο 
οποίος εξ αυτού και µόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η 
συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ µέρους του 
υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται 
στην παρούσα, στο σύνολό τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της 
σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή 
να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καµία υποχρέωση για καταβολή 
αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες 
σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην 
παρούσα. 

Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισµού είναι δεσµευτικά για τους υποψηφίους. 

Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το 



σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και 
στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 
(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). 

" ....Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και 
τους φορείς της περίπτωσης α, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 
εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή 
των ακριβών αντιγράφων τους. 

Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α . 

Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. '' 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
ν.1599/1986 (Α' 75), και απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Επίσης θα πρέπει να φέρουν 
ηµεροµηνία σύνταξης εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών 
ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών στο 
διαγωνισµό . 

Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής ή η µη προσήκουσα υποβολή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης και του νόµου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του 
ενδιαφερόµενου από το διαγωνισµό. 

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε 
τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις µε αναληθές ή 
ανακριβές περιεχόµενο. 

Επισηµαίνεται ότι η µη υποβολή όλων των δικαιολογητικών 
συµµετοχής από όλους τους φορείς, πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της 
ισότητας συµµετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δηµοσίων 
συµβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισµού. 

Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της 
σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α'188). 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς 



φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από 
ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή 
τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή 
επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο 
έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη 
της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων. 
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό 
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ 
αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής 
και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο 
που ορίζεται στις σχετικές παραγράφους της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά 
δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συµπλήρωσή της, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, 
εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 
την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές . Ο περιορισµός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται 
από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 

Τ.Ε.Υ.∆. 

Για τις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων εγκρίθηκε 
µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 



∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆). 
Σε εφαρµογή του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) το ΤΕΥ∆, 
αποτελεί το προσάρτηµα Α της παρούσης. 
Στο ΤΕΥ∆, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
συµπληρώσουν όλα τα πεδία του διαµορφωµένου από την Υπηρεσία 
εντύπου. 
Σε περίπτωση οικονοµικών ενώσεων, είναι υποχρεωτική η υποβολή 
χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από όλους τους εµπλεκόµενους οικονοµικούς 
φορείς. 
Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις 
ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονοµικών φορέων, οφείλει να 
υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥ∆ διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει 
το δικό του ΤΕΥ∆ µαζί µε χωριστό/ά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι σχετικές 
πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους 
οικονοµικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα 
πρέπει να συµπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε 
το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές µε την ειδική 
ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, οµοίως 
για καθένα από αυτούς. 
Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να 
καταθέσουν για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ έως V. 

(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. Οδηγία 15- Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) & (Κατευθυντήρια Οδηγία 20 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ/ Α∆Α ΩΡΞ30ΞΤΒ-9Ρ5/14.06.17) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η 
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 22.Α αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ισχύει και για την υπογραφή 
του ΤΕΥ∆. (Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑ∆ΗΣΥ/ Α∆Α ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ/25.11.16) & 

(Κατευθυντήρια Οδηγία 20 ΕΑΑ∆ΗΣΥ/ Α∆Α ΩΡΞ30ΞΤΒ-9Ρ5/14.06.17) . Συγκεκριµένα στην 

περίπτωση B6) της οδηγίας: 

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι 
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού 
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό, κάθε άτοµο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥ∆ , σύµφωνα µε 
το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα 
συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. (Κανονισµός (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήριες 
Οδηγίες 15  & 20 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. - Α∆Α: ΩΧ0Γ0ΞΤΒ-ΑΚΗ) ΣΣ 17 Η 
υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτοµα που αναφέρονται στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις εταιρικές 
µορφές της Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Α.Ε. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ΆΡΘΡΟ 6ο : ∆ικαιούµενοι συµµετοχής - ∆ικαιολογητικά 
Προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα -οικονοµικοί φορείς - εγκατεστηµένα σε: α) σε 
κράτος-µέλος της Ένωσης, 



β) σε κράτος -µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το 
Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την 
Σ.∆.Σ., καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ’ και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων τα οποία πληρούν τις 
προϋποθέσεις των α. 73 και 74 του ν. 4412/2016. 

∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 
-όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που 

αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, 
- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα 
τουλάχιστον µέλος της 

- Όσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι 
σε περισσότερα του ενός σχήµατα διαγωνιζόµενων. 

Οι προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά 

6.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
 
α) Συµπληρωµένο το επισυναπτόµενο ως παράρτηµα Α 

“Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) σύµφωνα µε το άρθρο 
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”και υπογεγραµµένο ως αναλυτικά στο 
άρθρο 5 της παρούσης. 

Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)/ Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής των κατά νόµο υπόχρεων προς υπογραφή του. 
Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις 
έννοµες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται 
στην κείµενη νοµοθεσία. 

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του 
τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ- ΑΚΗ) & της ΚΟ 20/2017. 

β) εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που 
αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό 
άρθρο της παρούσας ∆ιακήρυξης (άρθρο7). Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει 
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 

γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν 
µε αντιπρόσωπό 
τους. 



Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν 
µε αντιπρόσωπο τους (αν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία). 

Όταν πρόκειται για εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται µε απόφαση του 
∆.Σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται εκ του πρωτότυπου και 
µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δεσµεύοντος την εταιρεία. Στην 
περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε), αντίγραφο εκ του 
ενιαίου βιβλίου πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και της διαχείρισης και µε 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του διαχειριστού της. 

1. οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) εκπροσωπούνται από µέλος του 
διοικητικού τους συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

2. οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και οι οµόρρυθµες 
(Ο.Ε.) και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή 
τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, η προσφορά κατατίθενται από όλα τα 
κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο 
µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α', β', και γ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 

6.2 Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “ 
Τεχνικές Προδιαγραφές” της µελέτης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριµένες προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, µε τα οποία πιστοποιείται η ταύτιση των προσφεροµένων 
υπηρεσιών - υλικών µε τα απαιτούµενα της µελέτης. 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της τεχνικής έκθεσης και 

των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών µε 
αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την τεχνική 
έκθεση. 

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να 
είναι µικρότερος από τον ζητούµενο. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
οικονοµικός φορέας που συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης ασκεί 
επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς 
παροχή υπηρεσιών, 

3. Επιπλέον επί ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό η 
διαγωνιζόµενη εταιρεία υποχρεούται : 

Να καταθέσει αποδεικτικά εµπειρίας: Υποβολή δήλωσης και των 



νοµίµων αποδεικτικών για την απόδειξη τριετούς εµπειρίας σε 
παρόµοιες συντηρήσεις σε φορείς του ∆ηµοσίου ή στον ιδιωτικό τοµέα 
για αθλητικούς χώρους (γήπεδα ποδοσφαίρου). 
• Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου συµπεριλαµβάνεται η 

κατοχή και διάθεση των απαραίτητων µηχανηµάτων & εξοπλισµού η 
οποία θα πιστοποιείται µε Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 
αναδόχου (µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) , µε την οποία 
βεβαιώνεται η διαθεσιµότητα των απαιτούµενων µηχανηµάτων και 
εργαλείων για τις ανάγκες υλοποίησης των εργασιών συντήρησης.  

• Κατάσταση προσωπικού του υποψηφίου αναδόχου, θεωρηµένη 
προσφάτως (εντός του τρέχοντος µήνα) από την Επιθεώρηση 
Εργασίας , µε την οποία βεβαιώνεται η διαθεσιµότητα του 
απαραίτητου κατά την µελέτη προσωπικού. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γεωπόνο ή δασολόγο ή τεχνολόγο, 
γεωπονίας ή δασοπονίας επιτόπου των εργασιών και θα πρέπει 
απαραίτητα να έχει άδεια διενέργειας ψεκασµών σε ισχύ. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω το ελάχιστο εργατικό προσωπικό θα 
πρέπει να είναι     τουλάχιστον τρία άτοµα, εκ των οποίων δύο 
ειδικευµένων ατόµων (ένα από τα οποία να είναι επίσηµα χειριστής του 
µηχανοκινήτου η άλλου απαραίτητου εξοπλισµού .Για τον χειριστή του 
µηχανοκίνητου εξοπλισµού πρέπει στον φάκελο να κατατεθούν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (ικανότητας χειρισµού.), συν το υπεύθυνο 
γεωτεχνικό και ένα ανειδίκευτο εργάτη. 

o Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, 
ότι ο ανάδοχος διαθέτει  και   θα χορηγήσει τα απαραίτητα µέσα 
προστασίας προσωπικού για εργασία σε ύψος για την 
εξασφάλιση και διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας. 

 

o Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, 
ότι έλαβε γνώση της επικινδυνότητας της εργασίας συντήρησης 
του πρανούς (όπως αναφέρεται στη µελέτη) και θα προσκοµίσει 
πριν την υπογραφή της Σύµβασης το απαραίτητο Ασφαλιστήριο 
Συµβόλαιο. 

o Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας σύµφωνα µε το ISO 
9001 ή ισοδύναµο το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς και σε συνάφεια µε το 
αντικείµενο παροχής της παρούσας. 

o Πιστοποιητικό Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
σύµφωνα µε το ISO 14001 ή ισοδύναµο το οποίο να είναι σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς και σε 
συνάφεια µε το αντικείµενο παροχής της παρούσας. 

o Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ασφάλειας στην 
Εργασία σύµφωνα µε το OHSAS 18001 ή ισοδύναµο το οποίο 
να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς 



και σε συνάφεια µε το αντικείµενο παροχής της παρούσας. 

Τα παραπάνω µηχανήµατα και το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα πρέπει να παρουσιασθούν 
στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν την υπογραφή του συµφωνητικού ανάληψης της εργασίας 
από τον ανάδοχο, επι ποινή ακύρωσης της κατακύρωσης λόγω ψευδούς υπεύθυνης 
δήλωσης. 
 

 ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη 
- µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α'139) και έχουν 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού . 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει 
να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

Οι τίτλοι των έντοκων γραµµατίων ή οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία ως εγγύηση συµµετοχής 
στο διαγωνισµό. 

∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε 
συνάλλαγµα. 

Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα 
όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών. 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) 
επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α και θα αφορά 
το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στην οµάδα ή στις οµάδες 
που συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος. 

-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα 
ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα 
λαµβάνονται υπ’ όψιν. 

-Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τρεις (3) µήνες από την επόµενη της 
ηµέρας του διαγωνισµού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο ή 
έχει εκδοθεί σε συνάλλαγµα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, 
υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση 
καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το (πέντε) 5 επί τοις % της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α . - Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 
συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης της σύµβασης, κατά το χρόνο που µε βάση 
τη σύµβαση ο ∆ήµος υποχρεούται στην παραλαβή των εκτελεσθείσων 
εργασιών, κατά δύο (2) µήνες. 

• Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του 



άρθρου 72 του Ν. 4412/8-8- 
2016/ ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών - φάκελος 
προσφοράς 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο Καισαριανής την ……………………… 
2017 

ηµέρα …………. στις 10:00 πµ και από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
8.1. Όλοι οι διαγωνιζόµενοι πριν την προσέλευση τους για την 

κατάθεση του φάκελου στην επιτροπή διαγωνισµού θα περάσουν από το 
Πρωτόκολλο 2ος όροφος ∆ηµαρχείου Καισαριανής Βρυούλων 125, όπου θα 
πρωτοκολληθεί ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς, ακολούθως όσοι 
υποψήφιοι πρωτοκολλήσουν την προσφορά τους την ηµέρα του διαγωνισµού 
την καταθέτουν αυτοπροσώπως στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 

8.2. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο 
και να παραλαµβάνονται από την υπηρεσία µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και θα αποστέλλονται στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου . 

8.3. Προσφορές που περιέρχονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού από το 
πρωτόκολλο του ∆ήµου µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού 
δεν αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται προκειµένου να αποσφραγιστούν 
την ηµέρα και ώρα του ∆ιαγωνισµού. 

8.4. Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 

8.5. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει 
να αναγράφεται ευκρινώς : α. Η λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισµό της προµήθειας/υπηρεσίας. 
γ. Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ». 
δ. Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού  
ε. Τα στοιχεία του συµµετέχοντα 
στ. Εµφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 

8.6. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) και η εγγύηση 
συµµετοχής. 

α. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
φάκελο µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” εις διπλούν (πρωτότυπο και 
αντίγραφο) 

β. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (υπόδειγµα εντύπου της 
υπηρεσίας , συµπληρωµένο από τον προσφέροντα µε υπογραφή και 
σφραγίδα ) τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) 

8.7. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα είναι µέσα σ' αυτόν. 

8.8. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου τα 



τεχνικά στοιχεία να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

8.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, 
προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι 
ευκρινής και µονογραµµένη. 

8.10. Επιθυµητό είναι όλα τα έγγραφα των φακέλων των προσφορών 
να είναι κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ µε τη σειρά που αυτά ζητούνται 
ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειάς τους. 

8.11. Προσφορές ασαφείς που δεν µπορούν να ερµηνευθούν ή που 
υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται. 

8.12. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόµενο δεν 
γίνονται δεκτές. 

8.13. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο : Τιµές προσφορών - επιβαρύνσεις µειοδοτών 

9.1. Οι τιµές στις προσφερόµενες υπηρεσίες θα δοθούν υποχρεωτικά 
σε ευρώ (€). 

9.2. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού , 
εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το ∆ήµο. 

9.3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή 
ή δεν δίδεται ενιαία, κατ' είδος παρεχόµενης υπηρεσίας τιµή και για ολόκληρη 
την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

9.5. Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγµα ή ρήτρα 
συναλλάγµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9.6. Οι τιµές των προσφορών νοούνται για εκτέλεση εργασιών στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη και η τεχνική περιγραφή. 

Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το 
ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο ανάδοχος, ο οποίος και είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην 
συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί σε καµία συµπληρωµατική 
δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό 
από µεταγενέστερα γεγονότα ή µετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ ορισµού 
της επιλογής του αναδόχου ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ 
των προτέρων µετρήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Αποσφράγιση προσφορών-ανακοίνωση - αξιολόγηση 
10.1. Αφού περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, 

απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο κατάθεση και παραλαβή µεταγενέστερης 
προσφοράς. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά από την 
λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 

10.2. Η Επιτροπή διαγωνισµού σε συνεδρίασή της πραγµατοποιεί τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς που 
υποβλήθηκαν. Ο υποφάκελος που βρίσκεται µέσα στον κλειστό κυρίως 
φάκελο και περιέχει την οικονοµική προσφορά παραµένει ως έχει και 



αναγράφεται πάνω σ' αυτόν ο αύξων αριθµός του κυρίως φακέλου. 
10.3. Η Επιτροπή συνεδριάζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των 

διαγωνιζοµένων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Οι προσφορές 
και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό 
αριθµούνται και µονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από τα µέλη της 
Επιτροπής. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν 
είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

10.4. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε 
µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν 
ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο 
της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία 
που ζητήθηκαν. 

10.5. Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία 
του διαγωνισµού και δεν παρελήφθησαν αµέσως από τους διαγωνιζόµενους 
δεν έχουν καµία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισµό. 

10.6. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές επαναφέρονται οι 
σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, 
αποσφραγίζονται για την ανάδειξη του µειοδότη σύµφωνα µε τα κριτήρια του 
άρθρου 11 της παρούσης. 

Επισήµανση: Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι ο αριθµός 
των συµµετεχόντων και ο όγκος των προς έλεγχο δικαιολογητικών /τεχνικών 
προσφορών είναι µεγάλος ή η ώρα περασµένη και αδυνατεί να συνεχίσει τις 
εργασίες της αυθηµερόν, τότε ενηµερώνει τους συµµετέχοντες ότι θα 
συνεχίσει τις εργασίες της τις επόµενες ηµέρες. 

10.7 Όταν η Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες της ή στάδιο των 
εργασιών της, συντάσσει το κατά Νόµον πρακτικό και διαβιβάζει το φάκελο 
στην Οικονοµική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφερόµενων υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε το 
κριτήριο της 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ) . 

ΑΡΘΡΟ 12° : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Ο προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται να υποβάλλει σε φάκελο µε σήµανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω 

Η προσκόµιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό, στο οποίο θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα - δικαιολογητικά. 
Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον 
οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

α) Η Περιγραφή «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό 



γ) Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης, 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα - µειοδότη. 

Η αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Φυσικά πρόσωπα 
1. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για τους 
ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς 
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς. 
Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η 
διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά 
είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου µε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά : α) φορείς 
επικουρικής ασφάλισης, β) οργανισµούς κύριας 
ασφάλισης, 
για όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισµό, 
Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισµένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως οικονοµικός φορέας είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 
του υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση), το οποίο 
να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης . 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό α) πτώχευση, 
ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, ή στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, που θα 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής. 



4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής 
οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή 
που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης από το όποιο να προκύπτει η άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας, η συναφής µε το αντικείµενο των προς 
παροχή υπηρεσιών. 

5. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης που θα 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 
του άρθρου 6.1 παρ. 1 της παρούσας ∆ιακήρυξης,. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα 
- οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές ΙΚΕ Ο.Ε και Ε.Ε 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε 
- Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆.Σ. για Α.Ε. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

6. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος (στοιχεία 
ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό σε 
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο), ήτοι Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 
και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
ευκρινές φωτοαντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου 
και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε., ΙΚΕ και Ε.Ε.). 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου. 

Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και 
Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα 
προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο 
σε αυτές προσωπικό. 
Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Συνεταιρισµοί 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και 



Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

Ενώσεις προµηθευτών 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή 
που συµµετέχει στην ένωση. 

Η επιτροπή διαγωνισµού εισηγείται/γνωµοδοτεί µε πρακτικό επί της 
αποδοχής ή µη των παραπάνω δικαιολογητικών το οποίο υποβάλλεται 
αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 
προβλεπόµενης απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της 
σύµβασης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση 
για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αποστέλλεται µε µέριµνα 
της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, ως ο 
Νόµος ορίζει. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
2. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν.4412/16 είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 104του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 του Ν.4412/16 , και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 
στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. (άρθρο 
103 παρ. 3 του Ν.4412/16). 
3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό 
διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 του Ν.4412/16, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 
στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 4 του Ν.4412/16). 
4. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων 
από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412/16, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του 



Ν.4412/16 , καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής 
του, είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη 
η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 
1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/16 η διαδικασία µαταιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 5 του 

Ν.4412/16).  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Ισχύς προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του Ευρώ προς ξένα 
νοµίσµατα για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, από την επόµενη της ηµέρας 
του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από 
τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη 
παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την σχετική 

παράγραφο της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο 
µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης 
µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο 
συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία 
µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την 
εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Αλλαγή ώρας και ηµέρας δηµοπρασίας 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την 
προαναφερθείσα ηµεροµηνία για λόγους ανώτερας βίας (π.χ. µη απαρτία, 
απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα µία (1) 
εργάσιµη ηµέρα µετά από την αρχική ηµεροµηνία διαγωνισµού. Αν η ηµέρα 
αυτή είναι αργία, ο ∆ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα µε τους συµµετέχοντες που κατέθεσαν 
φάκελο στο πρωτόκολλο , µέχρι την καταληκτική ηµέρα και ώρα που ορίζεται 
στην παρούσα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε 
τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλους τους 
∆ιαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας 
συνεδρίασης. 

 



ΑΡΘΡΟ 15ο Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού- Ανακοίνωση 
κατακύρωσης 

Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού µε γνωµοδότηση εισηγείται στην Οικονοµική επιτροπή, η οποία 
και αποφασίζει: 

α. Κατακύρωση της υπηρεσίας για όλο το µέρος της. 
β. Επανάληψη του διαγωνισµού µε ίδιους ή νέους όρους. 
γ. Την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.1 Ν.4412/2016 
δ. Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας 

ανάθεση της «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ» µε διαδικασία απευθείας ανάθεσης 
/διαπραγµάτευσης µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

ε. Τελική µαταίωση της υπηρεσίας. 
Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού επικυρώνεται µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 
κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί 
αποδείξει (από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού). Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ -147 Α/8-8-16). 

Άρθρο 16ο Ενστάσεις 

Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. 

Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 
άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/16 , 
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
προϋπολογιζόµενης αξίας. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισµού, Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. (άρθρο 127 παρ.3 
Ν.4412/2016). 

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς και οι 
αποφάσεις που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού, ελέγχονται για 
την νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους, κατά τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται 
δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 17ο :Σύµβαση 



Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο ν.4412/2016 , η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση της έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. να προσέλθει για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική 
συµµετοχής. 

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 (Ν.4412/16). 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε 
φάση εκτέλεσης της συµβάσεως, ο φορέας της παροχής υπηρεσίας µπορεί 
να προχωρήσει σε ανάθεση της στον επόµενο κατά σειρά συµµετέχοντα του 
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισµός, ή στον µεθεπόµενο 
αν δεν αποδεχθεί ο επόµενος. 

Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και 
υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση 
τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την 
προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 
καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 

Κατά την εκτέλεση της συµβάσεως, ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας 
τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α του 
Ν. 4412/2016'. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω 
στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους 
- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες 
- Τις προς εκτέλεση εργασίες και την ποσότητα της υπό ανάθεση 

υπηρεσίας 
- Την συµφωνηθείσα τιµή 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του 

µειοδότη 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
- Τον τρόπο παραλαβής των εργασιών 
- Τον τρόπο πληρωµής 



- Τις διατάξεις εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας 
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες 
Η σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο 

αντιδήµαρχο στον οποίο έχει εκχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα υπογραφής. Η 
σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή 
όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη . 

Η σύµβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την 
Ελληνική Νοµοθεσία από την οποία θα διέπεται και κάθε διαφορά που θα 
µπορούσε να προκύψει στο µέλλον θα υπάγεται στην αρµοδιότητα των 
Ελληνικών δικαστηρίων (Αθήνα). 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 
Η κήρυξη του οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου ρυθµίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/8-8-2016. 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΝΟΜΩΝ 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη ή 

υπάρχει διαφορά διακήρυξης - Νόµου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των 
Νόµων που αναφέρονται στο προοίµιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 

ΑΡΘΡΟ 20ο : Κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ καθώς και στην 
ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής htpps://kaisariani.gr , σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας. 

Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης και το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς είναι διαθέσιµα στην 
ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής htpps://kaisariani.gr 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 
 
 

 
        

 

 

   
 

 

 

 

 

 



 

   

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση  

 

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνει τους όρους ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την σύναψη ∆ηµόσιας 

Σύµβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ» προϋπολογισµού 

24.555,66 € (µε Φ.Π.Α 24%) όπως αναλυτικά αναφέρεται και εισηγητικά . 

 

 

 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       11/08/2017 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    



 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
iii Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 

113/2010. 
iv Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρμογή των 

διατάξεων για τον έλεγχο του ΕΣΡ. 
v Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 

θεσμικού πλαισίου της. 

    


