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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καξπελήζη 21 Φεβξνπαξίνπ 2019 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ  

ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ Αξηζ.Πξση.:3053 

Γ/ΝΗ TΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζ. Γηαθήξπμεο: 2/2019 

  

  

   

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ςνοπηικού διαγυνιζμού για ηην «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ  ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ»   

ζςνολικού πποϋπολογιζμού 68.670,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ 

 

Έρνληαο ππ‟ φςε: 

1) α) Τν Ν. 4412/2016«Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/8.8.2016). 

β) Τν N. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α/15-9-2011) «Σχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ». 

γ) Τν Ν. 2286/1995, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2116. 

δ) Τν Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α/13-07-10) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θη άιιεο δηαηάμεηο». 

ε) Τν Ν. 3852/2010«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/7.6.2010). 

ζη) Τν Ν. 3463/2006«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/Α/8.6.2006), φπσο 

αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

2) α) Τνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ θσδηθφ Κ.Α. 

35.6262.007 φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνχ: 52.655,89 €. 

β) Τελ αξ. 8/2019 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ. 

γ) Τν κε αξ. Πξση. 2860/18-02-2019 πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο, ην νπνίν θαηαρσξήζεθε ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ιακβάλνληαο 

ΑΓΑΜ 18REQ004476278 2019-02-18. 

δ) ) Τελ ππ‟ αξηζκ. Α-541 κε αξηζκ. πξση.: 2997/20.02.2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο, κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ε δαπάλε.  

ε) Τελ ππ‟ αξηζκ. 45/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  ε νπνία αθνξά ηελ  θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

ηεο Γηαθήξπμεο. 

ζη) Τελ ππ‟ αξηζκ. 62/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε αδπλακία 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο πφιεο ηνπ Καξπελεζίνπ θαη ησλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.    

δ) Τελ αλάγθε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή ππεξεζία. 

 

Όπνπ ζηε δηαθήξπμε γίλεηαη παξαπνκπή ζε εηδηθνχο λφκνπο θαη ζε πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ θαη‟ 

εμνπζηνδφηεζε απηψλ, απηή αλαθέξεηαη ζε θάζε κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε ή 

αληηθαηάζηαζε ηνχησλ. 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

Τε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα ηελ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ  ΓΗΜΟΤ 

ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ 

Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα (1) έλα έηνο. 
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Άπθπο 1: Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινυνίαρ –ηοισεία θοπέα ςλοποίηζηρ 

Αναθέηοςζα απσή : Γήμορ Καππενηζίος 

Οδφο  : Ύδξαο 6 - Καξπελήζη 

Ταρπδξ. Κψδηθαο : 361 00 

Τειέθσλν : 2237350075 

Telefax : 2237089076 

E-mail :  

Κσδηθφο NUTS 2010 : EL243 

Α.Φοπέαρ 

ςλοποίηζηρ 

: Γήμορ Καππενηζίος 

Α.Φ.Μ. : 998895715 

Γ.Ο.Υ.  Καξπελεζίνπ 

Οδφο  : Ύδξαο 6 - Καξπελήζη 

Ταρπδξ. Κψδηθαο : 361 00 

 

Άπθπο 2: Παπαλαβή εγγπάθυν ζύμβαζηρ και ηεςσών  

1. Τα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 γηα 

ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α) ε αξ. : 3054/21.02.2019 πεξίιεςε δηαθήξπμεο, 

β) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

γ) ε αξ. 8/2019 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ, 

δ) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί 

φισλ ησλ αλσηέξσ. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο Γ.Τ.Υ. ηνπ 

Γήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (Υπεχζπλνο θ. Κεθαιάο Γεκήηξηνο, ηει 2237350075). Μπνξνχλ 

επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ θαηαβάιινληαο ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο πνπ αλέξρεηαη ζε δέθα  (10) 

επξψ εθηφο αλ αλαιάβνπλ κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπο ηελ αλαπαξαγσγή.. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή 

απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Ταρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο 

αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

 

Άπθπο 3: Ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού 

1. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ  ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ» 

κε (CPV: 77310000-6)  Ο η  π π ν ς ή θ η ν η  α λ ά δ ν ρ ν η  ζ α  κ π ν ξ ν χ λ  λ α  

π π ν β ά ι ν π λ  π ξ ν ζ θ ν ξ ά  γ η α  κ η α  ή  π ε ξ η ζ ζ φ η ε ξ ε ο  ν κ ά δ ε ο  ή  α θ φ κ ε  

θ α η  γ η α  η ν  ζ χ λ ν ι ν  η ε ο  ε ξ γ α ζ ί α ο .  Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο (ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ηηκνιφγην κειέηεο, 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηερληθή έθζεζε). 

2. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη 

νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 132 ηνπ 

Ν.4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Ν.4412/2016 

 

Άπθπο 4: Πποϋπολογιζμόρ ηηρ μελέηηρ 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 68.670,00 € με ηο Φ.Π.Α. θαη αλαιχεηαη ζε: 

 

ΟΜΑΓΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΔ ΣΟ Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΓΑ Α΄ (ςνηήπηζη σώπυν ππαζίνος αθληηικών εγκαηαζηάζευν) 35.135,09 € 

ΟΜΑΓΑ Β΄ (ςνηήπηζη σώπυν ππαζίνος ηηρ πόληρ Καππενηζίος) 29.191,68 € 

ΟΜΑΓΑ Γ (΄Άπδεςζη σώπυν ππαζίνος αθληηικών εγκαηαζηάζευν και 

πόληρ Καππενηζίος) 

4.340,00 € 
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 Άπθπο 5: Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ - Πληπυμή Αναδόσος 

1. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.  

2. Υπφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 

0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν 4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν.  

4. Η πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. Κάζε ηκεκαηηθή πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 

βεβαηψζεσλ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άπθπο 6: Κπιηήπιο Ανάθεζηρ – Ανάδειξη Αναδόσος 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά µφλν βάζεη ηηκήο, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

Άπθπο 7: Ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ παπαλαβήρ ηυν πποζθοπών –Σόπορ διενέπγειαρ ηος 

διαγυνιζμού 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 13
η
  

Μαπηίος 2019, ημέπα Σεηάπηη. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 π.μ. Μεηά ηε ιήμε 

ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Ύδξαο 6, 361 00 Καξπελήζη. 

Δάλ ν δηαγσληζκφο δελ δηεμαρζεί ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε εκεξνκελία, ιφγσ θσιχκαηνο ή έιιεηςε 

απαξηίαο ηεο επηηξνπήο, θη εθφζνλ ζπληξέρνπλ έθηαθηεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ή ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ή ζε 

πεξίπησζε αλαβνιήο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γη άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο, ηφηε ν δηαγσληζκφο 

ζα επαλαιεθζεί, ρσξίο θαηλνχξγηα δεκνζίεπζε, ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ζηνλ ίδην ηφπν θαη ψξα. 

 

Άπθπο 8: Τποβολή θακέλος πποζθοπάρ  
1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο 

ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή 

ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 

πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ 

ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα 

θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.  

2. Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:  

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξά ηνπ …………..
1
  

γηα ηελ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ  ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ»  

κε αλαζέηνπζα αξρή ην Γήκν Καξπελεζίνπ 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 13-03-2019 

3. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 9 θαη 

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9. 

Οη δπν σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 

4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Σπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α` 

                                           
1 Στοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ επωνυμία, οδόσ, αριθμόσ, Τ.Κ., πόλη, τηλζφωνο, fax και e-mail) και ςε 
περίπτωςη ζνωςησ οικονομικών φορζων τα ςτοιχεία όλων των μελών αυτήσ. 
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188). «Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ 

πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν». 

5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11. 

6. 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. 

7. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε πεξίπησζε 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

8. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ 

φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. Σηελ 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. 

 

Άπθπο 9: Πεπιεσόμενο θακέλος πποζθοπάρ 

1. Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα 

αθφινπζα: 

(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο» 

(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

2. Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη: εγγπεηηθή 

ζπκκεηνρήο θαη ην  Τππνπνηεκέλν έληππν ΤΔΥΓ  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθφ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Σην  ΤΔΥΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο 

Η παξάιεηςε πξνζθφκηζεο έζησ θαη ελφο απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ή ε πξνζθφκηζε 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ λφκνπ, ζπλεπάγεηαη ηνλ 

ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

3. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη ζηελ αξ. 8/2019  κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ. 

Η έθπησζε δίλεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο πνπ ζα εθθξάδεηαη ζε ακέπαιερ 

μονάδερ επί ηοιρ εκαηό ην γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ ή αλά OΜΑΓΑ. Τν πξνζθεξφκελν 

πνζνζηφ έθπησζεο, αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά. Σηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ρνξεγείηαη απ' ηελ 

ππεξεζία γηα ππνβνιή ζην δηαγσληζκφ έληππν πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο 

ζπλαγσληδφκελνπο Αξλεηηθέο εθπηψζεηο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο. 

 

Άπθπο 10: ύζηημα ςποβολήρ οικονομικών πποζθοπών 

1. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη κε πνζνζηφ έθπησζεο ζηα εθαηφ (%) 

Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

2. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

3. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ.  

 

Άπθπο 11: Παπαλαβή πποζθοπών – ηάδια αποζθπάγιζηρ αξιολόγηζηρ – Καηακύπυζη  

1. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο  

α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα 

ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 
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πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο 

ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο 

(ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε 

ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε 

κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε 

ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

β) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ 

πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 

ηνπ Ν.4412/2016. 

2. Σηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ  

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο 

θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο 

επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε 

κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 

β) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο 

ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ην πξνεγνχκελν σο άλσ ζηάδην νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη. 

Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

γ) Τα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί 

έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

δ) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε 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. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

δ) Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή 

έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί 

ακεηαθιήησο 

 

3. Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο 

α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 3 εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 16 ηεο 

παξνχζαο. Τα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 

παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 2 εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. 
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i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ηελ 

ππεχζπλε δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη 

θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12, 13 θαη 14 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 ηνπ άξζξνπ 14, ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή 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. 

β) Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί 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, επί απνδείμεη. Όζνη 

ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο 

ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο άζθεζεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε». 

 

γ) Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο 

αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 16 

ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Τα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ 

άξζξσλ 12, 13 θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο 

ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, 

πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

δ) Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη 

ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 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. 

 

Άπθπο 12: Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηον διαγυνιζμό 

1. Σην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, ηα νπνία αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα δεθηνί είλαη απηνί πνπ δηαζέηνπλ: 

Γηα ηηο Οκάδεο Α΄θαη Β΄: 

Πηπρίν γεσηερληθνχ (ΠΔ ή ΤΔ) ή  

Πηπρίν πξαζίλνπ ή  

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ επηκειεηεξίνπ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζπλάδεη 

κε ηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία ν δηαγσληδφκελνο θαηαζέηεη πξνζθνξά.  

Γηα ηελ Οκάδα Γ΄: 

Πηπρίν γεσηερληθνχ (ΠΔ ή ΤΔ) ή  

Πηπρίν γηα ηελ θαηεγνξία ησλ ειεθηξνκεραλνιφγσλ ή  
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Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ επηκειεηεξίνπ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζπλάδεη 

κε ηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία ν δηαγσληδφκελνο θαηαζέηεη πξνζθνξά.  

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. Σε 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 (πρ θνηλνπξαμία). 

3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 

Άπθπο 13: Λόγοι αποκλειζμού 

Κάζε πξνζθέξσλ  απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 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 ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, 

ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 

2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 

2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 

ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη 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. 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 

ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

2. Όηαλ ν  πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 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. Αλ ν πξνζθέξσλ 

είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Γελ 

απνθιείεηαη  ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
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εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

3. Γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ Σψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή 

«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) 

δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Σψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

α) δελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/16, 

β) Έρεη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο είηε ζην Γήκν Καξπελεζίνπ, είηε ζηελ έδξα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα 

5. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ γηα ηηο νκάδεο Α΄θαη Β΄ νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη: 

     Α) Να έρνπλ αλαιάβεη θαη λα έρνπλ εθηειέζεη αληηθείκελν αληίζηνηρν κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 15.000,00 € κε ην ΦΠΑ, γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θαιιηεξγεηηθέο πεξηφδνπο ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία θαη  

     Β) Να δηαζέηνπλ ζε ηζρχ θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο, πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ISO 9001, ISO  14001, 

OHSAS 18001 ή άιια ηζνδχλακα γηα θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ θαη 

κπνθηνλία. 

 6. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ γηα ηελ νκάδα Α΄ νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιεια 

κεραλήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ εθηειέζνπλ εξγαζίεο: 1) επηζπνξάο, 2) ζπνξάο γηα εγθαηάζηαζε λένπ 

ριννηάπεηα, 3) αεξηζκφ επηθάλεηαο κε πνιιαπιή δξάζε ζε βάζνο 1 έσο 6 cm δειαδή: θαηαζηξνθή ηνπ thatch 

θαη ξηδνηνκή ηνπ ππάξρνληα ριννηάπεηα θαη αχμεζε δηεζεηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο σο πξνο ην λεξφ 

άξδεπζεο,4) βαζχ αεξηζκφ κε νπέο βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 6 cm. Τν πιάηνο ηεο εξγαζίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

100 cm. 

       

Άπθπο 14: Δγγςήζειρ ζςμμεηοσήρ 

Σχκθσλα κε ην άξζξν  72 (παξ. 1
α
)  ηνπ Ν.4412/16 απαηηείηαη  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ 2% επί 

ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α., κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη 

επη ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηνπ /ησλ πξνζθεξφκελνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ.  

 

Άπθπο 15: ΣΔΤΓ  

 

 Τππνπνηεκέλν έληππν Υπεχζπλεο Γήισζεο (Τ.Δ.Υ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4  ηνπ Ν.4412/16 .  

Σεκείσζε1: Καηά ηην ςποβολή ηος  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δςναηή με μόνη ηην ςπογπαθή ηος καηά πεπίπηυζη 

εκπποζώπος ηος οικονομικού θοπέα η πποκαηαπκηική απόδειξη ηυν λόγυν αποκλειζμού πος αναθέπονηαι ζηην 

παπάγπαθο 1 ηος άπθπος 73 για ηο ζύνολο ηυν θςζικών πποζώπυν πος είναι μέλη ηος διοικηηικού, 

διεςθςνηικού ή εποπηικού οπγάνος ηος ή έσοςν εξοςζία εκπποζώπηζηρ, λήτηρ αποθάζευν ή ελέγσος ζε αςηόν 

και όηι ο οικονομικόρ θοπέαρ  δεν βπίζκεηαι ζηιρ καηαζηάζειρ ηος  άπθπος 7 ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ  

 Ωρ εκππόζυπορ ηος οικονομικού θοπέα για ηην εθαπμογή ηος παπόνηορ άπθπος, νοείηαι ο νόμιμορ 

εκππόζυπορ αςηού, όπυρ πποκύπηει από ηο ιζσύον καηαζηαηικό ή ηο ππακηικό εκπποζώπηζήρ ηος καηά ηο 

σπόνο ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ ή αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ ή ηο απμοδίυρ εξοςζιοδοηημένο θςζικό ππόζυπο να 
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εκπποζυπεί ηον οικονομικό θοπέα για διαδικαζίερ ζύνατηρ ζςμβάζευν ή για ζςγκεκπιμένη διαδικαζία 

ζύνατηρ ζύμβαζηρ. 

Άπθπο 16: Γικαιολογηηικά (Αποδεικηικά μέζα) 

1. Γικαιολογηηικά 

α. Τν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 12 θαη 13 

ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 

7, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (α) θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (β) ηεο παξνχζαο.  

β. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7. 

γ. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο λα 

θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7. 

δ. Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 θαη 13 πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

ε. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 

αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά 

2.   Γικαιολογηηικά μη ζςνδπομήρ λόγυν αποκλειζμού ηος άπθπος 13 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ (ποινικοχ 

μηηπώος) 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 απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο 

άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13. 

β) γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ 

αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θοπολογική ενημεπόηηηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (αζθαλιζηική ενημεπόηηηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη: 

(i) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, 

(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή θαη αθνξά ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Τν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά φια ηα ηακεία ζηα νπνία θαηαβάιινληαη εηζθνξέο από 

ηον επγοδόηη για όλοςρ ηοςρ απαζσολούμενοςρ με οποιαδήποηε ζσέζη επγαζίαρ ζηην επισείπηζη ηος 

ζςμμεηέσονηορ, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν επγοδοηών και ηυν διοικούνηυν, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε 

δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α.). Σε θάζε πεξίπησζε ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη 

αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εξγνδνηψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ (δειαδή ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ Α.Δ., ηνπ Γηαρεηξηζηή ησλ Δ.Π.Δ., φισλ 

ησλ εηαίξσλ γηα ηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα: α) απφ ην θαηαζηαηηθφ (γηα ηνπο εξγνδφηεο 

θαη ηνπο δηνηθνχληεο) θαη β) θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζα εκθαίλεηαη ν 

αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ή ηπρφλ 

ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. Σε πεξίπησζε πνπ 

ε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δελ ζεσξείηαη απφ αξκφδηα αξρή ηφηε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα 

ππνβάιιεη καδί κε ηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ έλνξθε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, κε 

ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ. Σε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε δήισζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε. Τα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη καδί κε 

ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 13 Βεβαιώζειρ μη οθειλήρ, ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, 

i. απφ ην Τκήκα Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ θαη είηε ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ  

ii. απφ ην Τκήκα Τακείνπ ηνπ Γήκνπ ηεο έδξαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
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δ)  γηα ηελ πεξίπησζε Α ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 13, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζην έξγν ν 

δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαιώζειρ καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ Τπηπεζίαρ, ζηηο νπνίεο λα 

θαίλεηαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη ν πξνυπνινγηζκφο, ζηελ πεξίπησζε ηδησηηθνχ έξγνπ βεβαιώζειρ 

ηος θοπέα καηαζκεςήρ ή ιδιυηικό ζςμθυνηηικό  και ανηίγπαθα  ηιμολογίυν  πληπυμήρ. Γηα ηελ 

πεξίπησζε Β ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 13 ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζε ηζρχ θαηάιιεια 

πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ 

εξγαζία ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ISO 9001, ISO  14001, OHSAS 18001 ή άιια ηζνδχλακα γηα 

θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ θαη κπνθηνλίαο. 

ε)  γηα ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 13  ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηεσνικό θςλλάδιο ζην 

νπνίν αλαγξάθνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ κεραλήκαηνο ή κεραλεκάησλ θαη ηιμολόγιο αγοπάρ ή, ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ αλήθεη ζηελ θαηνρή ηνπ,  ζςμθυνηηικό μίζθυζηρ γηα  ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 

Δπίζεο σο δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη:  

α ) Πιζηοποιηηικό / βεβαίυζη ηος οικείος επαγγελμαηικού μηηπώος ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία  θνηλνπνίεζεο 

ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 19 κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπο. 

 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) έσο (δ) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή 

φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο 

ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη 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 ζηα ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε 

πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

 

Σρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ 

ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. Σεκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα 

πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο 

απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). Σεκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο 

ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ 

δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (Σχκβαζε ηεο Φάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.) 

3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 

4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ 

ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. 

4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 
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Άπθπο 17: Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα έξι (6) μήνερ απφ ηελ 

επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ άξζξν 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 

παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο. Η παξάηαζε κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ίζν κε ηελ αλσηέξσ αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο 

δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 72 παξ. 1 πεξίπη. α θαη 97 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άπθπο 18: Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ  

Aπαηηείηαη εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο γηα ηηο νκάδεο Α θαη Β, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 

5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ην ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.   

 

Άπθπο 19: Δνζηάζειρ  

Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Η πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα απφ 

γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο νπνίαο 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. Τν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ρσξεί έλζηαζε ε νπνία 

ππνβάιιεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, χζηεξα 

απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο νπνίαο 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. Τν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

 

Άπθπο 20: Γλώζζα διαδικαζίαρ 

1 Τα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε 

άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Τπρφλ ελζηάζεηο 

ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Σπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, Δίηε απφ ην αξκφδην 

Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ 

ζπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά 

ηνπο. Η κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΥΠ.ΔΞ., 

είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 36 ηνπ 

Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή 

ηέηνηα ππεξεζία. 

3 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 

αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 

έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ 
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ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 05-10-61. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη 

γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

5 Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 

 

Άπθπο 21: Γημοζιόηηηα - Γαπάνερ δημοζίεςζηρ 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα,  ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν (www.diavgeia.gov.gr θαη 

www.karpenissi.gr) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112/Α‟/13-7-2010) γηα ηελ «Δλίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα», ελψ νιφθιεξε ε δηαθήξπμε ζα 

θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν 4013/11. 

 

Άπθπο 22: ειπά ιζσύορ εγγπάθυν ηηρ ζύμβαζηρ 

Τα  έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα/ππεξεζία είλαη ηα αλαθεξφκελα 

παξαθάησ. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη  σο 

θαησηέξσ.  

1. Τν ζπκθσλεηηθφ 

2. Η παξνχζα δηαθήξπμε 

3. Η αξ. 8/2019  κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ 

 

Άπθπο 23: Παποσή διεςκπινίζευν για ηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ν Γήκνο παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άπθπο 24: Σεκμήπιο από ηη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ 

Η 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. 

 

Άπθπο 25: Υπόνορ, ηόπορ και διάπκεια εκηέλεζηρ  

 

1.Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί άκεζα ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ δηθηχσλ ζηα ζεκεία πνπ 

ζα ηνπ ππνδείμεη ε Γηεχζπλζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Τελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

νξζήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ζα έρεη ην αξκφδην Τκήκα ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν ζα εθδίδεη ζρεηηθή βεβαίσζε 

γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο κεηά ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ηηκνινγίσλ 

απφ ηνλ αλάδνρν. 

2. Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. 

3. Η παξαιαβή ησλ πξνο εξγαζηψλ θαη ε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζα γίλεη 

απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, 

ζηνλ ρψξν θαη ρξφλν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Υπεξεζία.  

Η αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 219 θαη 220 ηνπ λ. 4412/2016. Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο είλαη (1) έλα έηνο. 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

ΟΤΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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