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                                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΛΟΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Πληρ: Μέλλιου Χ., Μήτρακας Χ. 
Τηλ: 23213 52625/52644 

   
 
 
 
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:   

Χρυσό 22/07/2015 
Αρ.Πρωτ.: 10477 
 
 
«Συντήρηση πρασίνου πάρκων, 
πλατειών, δενδροστοιχιών, 
αθλητικών εγκαταστάσεων 
 του Δήμου»  

                   
                Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:  160.000,00 € 
                                                                                           (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A.) 

 
 

               
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
 

Ο   Δ ΗΜ Α Ρ Χ Ο Σ   Ε ΜΜΑ Ν Ο ΥΗ Λ   Π Α Π Π Α  
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980  (ΦΕΚ 11/τ.Α/1980)   «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των 
ΟΤΑ». 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  83  του  Ν.  2362/95    (ΦΕΚ.  247  Α΄/1995)  «Περί  δημόσιου  λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 
5. Τις διατάξεις της αρ. 35130/739/9‐8‐2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291Β'/11‐
08‐10) αναφορικά με τα χρηματικά όρια για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων. 
6. Τις διατάξεις του Ν.3861 /2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα 
διαύγεια»  (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010)  και  την  αρ.  πρωτ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22‐7‐2011  εγκύκλιο  του 
Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
7. Τις  διατάξεις  του  Ν.3979/16‐06‐2011  (ΦΕΚ  138/τ.Α/16‐06‐2011)  για  την  ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.  
8. Τις  διατάξεις  της  παρ.  1δ  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/10  σύμφωνα  με  τις  οποίες  η  Οικονομική 
Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση της πίστωσης καθώς και της παρ. 1ε του 
ίδιου  άρθρου  με  τις  οποίες  η  Οικονομική  Επιτροπή  μπορεί  να  συγκροτεί  Επιτροπές  από  μέλη  της, 
δημοτικούς ή δημοσίους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. 
9. Την παρ. ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/09‐05‐2013) με θέμα «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
Νόμων  4046/2012,  4093/2012  και  4127/2013»  περί  «Προσαρμογής  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην 
Οδηγία  2011/7/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  16.2.2011  για  την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
10.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  26  του  Ν.4024/2011  (ΦΕΚ226/τ.Α/27‐10‐2011)  «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις,  ενιαίο  μισθολόγιο  –  βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του 
μεσοπρόθεσμου  πλαισίου  δημοσιονομικής  στρατηγικής  2012‐2015»  περί  «συγκρότησης  των 
συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  διεξαγωγή  δημόσιων  διαγωνισμών  μετά  από  διαδικασίας 
κληρώσεως». 

Ελληνική   
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11.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ74/τ.Α/2014)  «Διοικητικές  απλουστεύσεις  –  καταργήσεις, 
συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα  – τροποποίηση διατάξεων του 
ΠΔ318/1992 (ΦΕΚ161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 
12.  Τις διατάξεις του άρθρου 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α/08‐08‐
2014)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις» που ισχύουν από τη δημοσίευση του (08.08.2014) και οι οποίες έχουν 
ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των όρων της παρούσας διακήρυξης. 
13.  Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/τ.A/29‐05‐2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και  άλλες  Διατάξεις»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την Υποπαράγραφο ΣΤ  20,  του πρώτου άρθρου  του Ν. 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/07‐04‐2014).   
14.  Την Υ.Α. Π1/2390/16‐10‐2013 (ΦΕΚ2677/τ.Β/21‐10‐2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
15.  Την  με  αρ.  πρωτ.  Π1/542/04‐03‐2014  (ΑΔΑ:  ΒΙΚΤΦ‐ΠΨ5)  εγκύκλιο  με  θέμα  «Ενημέρωση  για  το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
16. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/τ.Α/19‐03‐2015) «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και  των κυβερνητικών οργάνων και  λοιπές διατάξεις», αναφορικά με  τη μετάθεση της  έναρξης  ισχύος 
του  μέρους  Β  του  Ν.4281/2014  σχετικά  με  τους  κανόνες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών. 
17.  Την με αριθ. 4/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών.  
18.  Την  με  αριθ. 9/2015  μελέτη  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών,  Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  του 
Δήμου,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 160.000,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  για  την  εκτέλεση 
της εν λόγω παροχής υπηρεσίας. 
19.  Την με αριθ. 141/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της 
υπηρεσίας  σε  τρίτο,  η  αριθμ.  9/2015  μελέτη  και  η  εκτέλεση  της  εν  λόγω  υπηρεσίας  μετά  από 
ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό.  
20.  Την  αριθ.  91/2015  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  ψηφίστηκε  η  σχετική 
πίστωση  του  ανάλογου  ποσού  σε  βάρος  του  Κ.Α.35.6262.01  με  τίτλο  «Συντήρηση  πρασίνου  πάρκων, 
πλατειών,  δενδροστοιχιών,  αθλητικών  εγκαταστάσεων  του  Δήμου»  του  προϋπολογισμού  του 
οικονομικού έτους 2015 και εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού. 
21. Την  αριθμ.  111/2015  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  καθορίστηκαν  οι  όροι 
δημοπράτησης της εν λόγω υπηρεσίας, 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

τη  διενέργεια  ηλεκτρονικού  ανοιχτού  δημόσιου  διαγωνισμού  με  ηλεκτρονικές  σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου πάρκων, 
πλατειών,  δενδροστοιχιών,  αθλητικών  εγκαταστάσεων  του  Δήμου»,  συνολικού  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  160.000,00  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  23%,  για  μέγιστο  χρονικό 
διάστημα δεκαέξι (16) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση του συμβατικού 
ποσού,  όποιο  από  τα  δύο  επέλθει  πρώτο.  Κριτήριο  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  θα  είναι  η 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ (€) για το σύνολο των εργασιών, η οποία θα προκύψει από την 
ελεύθερη συμπλήρωση του τιμολογίου της μελέτης. Η τιμή προσφοράς θα κατατεθεί και στο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Επειδή ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός  προβλέπεται δικαίωμα αυξομείωσης των επιμέρους 
ποσοτήτων των υλικών σε κάθε εργασία (όπως αυτές αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό 
της  Μελέτης),  χωρίς  όμως  μεταβολή  των  συμβατικών  τιμών  των  εργασιών,  προκειμένου  να 
αντιμετωπιστούν τυχόν προμετρητικά σφάλματα. Η μέγιστη αύξηση ή μείωση της κάθε ποσότητας 
ορίζεται  σε  20%  της  αρχικής  αναγραφόμενης  στη  μελέτη  ποσότητας  της  κάθε  εργασίας.  Οι 
εσωτερικές  αυτές  μεταβολές  δεν  μπορούν  να  επιφέρουν  αύξηση  του  συμβατικού  τιμήματος,  ενώ  η 
ενδεχόμενη μείωσή του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της αρχικής σύμβασης.    

Ενδέχεται  τέλος  να  μην  απορροφηθούν  όλες  οι  ποσότητες  και  κατά  συνέπεια  όλο  το  ποσόν  της 
σύμβασης. 

Η παρούσα υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Κεφάλαιο Α' 

 
Άρθρο 1: Αναθέτουσα αρχή ‐ Ορισμοί. 
Άρθρο 2: Διεξαγωγή διαγωνισμού ‐ Προαπαιτούμενα συμμετοχής Ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική 
ανοιχτή διαδικασία ‐ Παροχή διευκρινήσεων. 
Άρθρο 3: Τρόπος υποβολής Προσφορών ‐ Περιεχόμενο Προσφορών. 
Άρθρο  4:  Ηλεκτρονική  αποσφράγιση  προσφορών  ‐  Διαδικασία  ηλεκτρονικής  αξιολόγησης  των 
προσφορών. 
Άρθρο 5: Ολοκλήρωση ‐ Ακύρωση ‐ Μερική επανάληψη – Ανάθεση. 
Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύμβασης. 
Άρθρο 7: Έκπτωτος. 
Άρθρο 8: Τεύχη του Διαγωνισμού ‐ Συμβατικά τεύχη – Τεχνική περιγραφή. 
Άρθρο 9: Γλώσσα Διαδικασίας. 
Άρθρο 10: Τεκμήριο από την συμμετοχή στη διαδικασία‐ Διαφορές διακήρυξης από τους αντίστοιχους 
νόµους. 

Κεφάλαιο Β' 
 

Άρθρο 11: Αντικείμενο ‐ Προεκτιμώμενη αμοιβή ‐ Τόπος ‐ Περιγραφή ‐ Χαρακτηριστικά της σύμβασης 
‐ Συμβατική προθεσμία. 
Άρθρο  12:  Διαδικασία  επιλογής  Αναδόχου  παροχής  των  υπηρεσιών  ‐  Κριτήριο  ανάθεσης  της 
σύμβασης. 
Άρθρο 13: Προσφορές ‐ Χρόνος ισχύος προσφορών. 
Άρθρο 14: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής (προσφορών).  
Άρθρο 15: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.  
Άρθρο 16: Αμοιβή Αναδόχου ‐ Τρόπος πληρωμής.  
Άρθρο 17: Δημοσιότητα ‐ Δαπάνες δημοσίευσης. 
 

Κεφάλαιο Γ' 
 

Άρθρο 18: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
Άρθρο 19: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής.  
Άρθρο 20: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
 

Προσάρτημα 
Υπόδειγμα για την Οικονομική Προσφορά 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
 

Άρθρο 1 
Αναθέτουσα Αρχή 

1.1 Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών 
Διεύθυνση: 620 46  Χρυσό Σερρών 
Τηλέφωνο πληροφοριών: 2321352644/52635/52617  
Φαξ:  2321352648 
Email: texnep@0670.syzefxis.gov.gr 
URL:    www.empappas.gr 
 

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την 
αντίστοιχη σημασία: 

• Εθνικό  Ηλεκτρονικό  Σύστημα  Δημοσίων  Συμβάσεων  ΕΣΗΔΗΣ  (ή  Σύστημα):  Ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα,  το οποίο περιλαμβάνει  όλα  τα αναγκαία στοιχεία για  τη διενέργεια 
της παρούσας ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της υπόψη 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 
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• Διαδικτυακός  τόπος  ή  ηλεκτρονική  πύλη  ΕΣΗΔΗΣ:  Διαδικτυακός  Τόπος  του  Υπουργείου 
Οικονομίας,  Υποδομών,  Ναυτιλίας  &  Τουρισμού  (πρώην  Υπουργείο  Ανάπτυξης  & 
Ανταγωνιστικότητας)  στον  οποίο  λειτουργεί  το  ΕΣΗΔΗΣ  με  την  ονομασία  στο  διαδίκτυο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. 

• Ενδιαφερόμενος  ή  Οικονομικός  φορέας:  κάθε  ενδιαφερόμενο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  ή 
ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα 
διαδικασία.  

• Χρήστες: Οι οικονομικοί φορείς και οι υπάλληλοι και λειτουργοί της Αναθέτουσας Αρχής, που 
χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. 

• Διαγωνιζόμενος: Ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει προσφορά, δηλαδή είτε η μεμονωμένη 
επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), είτε κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων. 

• Τεύχη  διαγωνισμού:  Τα  περιγραφόμενα  στο  άρθρο  8  της  παρούσας  τεύχη,  που  μετά  την 
υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά. 

• Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή ή ΕΔ: η Επιτροπή διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού, 
η  οποία  έχει  συγκροτηθεί  αντίστοιχα  με  την  αριθμ.  4/2015  απόφαση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  του  Δήμου  Εμμανουήλ  Παππά,  εφαρμοζομένων  των  διατάξεων  περί  δημοσίων 
συμβάσεων και αποτελείται από πιστοποιημένους χρήστες του Συστήματος. 
 

Άρθρο 2 
Διεξαγωγή διαγωνισμού – Προαπαιτούμενα συμμετοχής Ενδιαφερομένου στην ηλεκτρονική 

ανοιχτή διαδικασία – Παροχή Διευκρινήσεων 
 

Όλοι  οι  όροι  της  παρούσας  διακήρυξης  που  αφορούν  την  διεξαγωγή  του  διαγωνισμού  και  τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής, τίθενται επί ποινή αποκλεισμού. 

 
2.1  Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (άρθρο 
14  της  παρούσης),  ύστερα  από  κανονική  προθεσμία  δέκα  (10)  τουλάχιστον  ημερών  μετά  την 
τελευταία  των  δημοσιεύσεων  της  περίληψης  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  (άρθρο  17  της 
παρούσης) κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15, παρ. 5 του Π.Δ. 28/80, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/τ.Β΄/2013). 
 
2.2  Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να 
διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής 
υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  ‐  Διαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   
1) Οι  οικονομικοί  φορείς,  αιτούνται,  μέσω  της  ιστοσελίδας  συστήματος  και  από  τον  σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
• Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους 
συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification  Number)  και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα 
Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

• Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
‐  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
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‐  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου. pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική,  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος  εγκατάστασης  του 
οικονομικού  φορέα,  στα  οποία  να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η  εγγραφή  του  σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

2) Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου 
σχετικά  με  την  εξέλιξη  του  αιτήματος  εγγραφής  του.  Εφόσον  το  αίτημα  εγγραφής  εγκριθεί,  ο 
υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 

2.3  Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή 
διευκρινήσεις,  σχετικές  με  τα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  μέχρι  και  έξι  (6)  ημέρες  πριν  από  την 
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  δηλαδή  συγκεκριμένα  μέχρι  τις 30/07/2015  και 
ώρα 10:00 π.μ.  

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής 
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  μόνο  από  εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  ύστερα  από  αίτησή  τους.  Τα  αιτήματα,  συνοδεύονται 
υποχρεωτικά  από  επισυναπτόμενο  ηλεκτρονικό  αρχείο  σε  μορφή  αρχείου  .pdf,  με  το  κείμενο  των 
ερωτημάτων,  το  οποίο  υποχρεωτικά  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται  είτε με άλλο  τρόπο  είτε  το ηλεκτρονικό αρχείο που  τα συνοδεύει 
δεν  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  δεν  εξετάζονται.  Επισημαίνεται  ότι  τα  αιτήματα  παροχής 
συμπληρωματικών  πληροφοριών  ή  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα  δεν  θα 
εξετάζονται. 
 

Άρθρο 3 
Τρόπος υποβολής προσφορών – περιεχόμενο προσφορών 

 
3.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που 
ορίζεται  στο  άρθρο  14  της  παρούσας Προκήρυξης,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  Ν.4155/13  (ΦΕΚ/Α/29‐05‐2013),  στο  άρθρο  11  της  ΥΑ 
Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21‐102013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» . 
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΤΟΥ  ΕΣΗΔΗΣ: 
24/07/2015 και ώρα 10:00 π.μ. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/08/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00πμ. 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/ 08 /2015, ημέρα  Τετάρτη 
και ώρα 17:00 μ.μ.               
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/08/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
 
  Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
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  Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του 
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη 
δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να την 
υποβάλλουν σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζονται ανωτέρω.  

Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά 
μετά την υποβολή της. 
 
3.1.1 Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής ‐ Τεχνική προσφορά»  και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
 
3.1.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλων 
(α) (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής ‐ Τεχνική Προσφορά» που περιέχει τα δικαιολογητικά, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 19.Α της παρούσας προκήρυξης. 
(β) (Υπο)φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς». Το περιεχόμενο του (υπο)φακέλου προσδιορίζεται στο 
άρθρο 19.Β της παρούσας προκήρυξης. 
 

Άρθρο 4 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών – Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 

 
4.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  τέσσερεις  (4)  εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 11/08/2015 και ώρα 10:00 π.μ., 
μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή 
Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά  την προαναφερόμενη  ημερομηνία  και ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των  ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  ‐  Τεχνική  Προσφορά».  Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι 
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο σύστημα οργάνων (Επιτροπή Διαγωνισμού), σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 
αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική  Προσφορά»,  οι 
προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν  ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση 
των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Αν  η  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  δεν  καταστεί  δυνατή  την  κατά  τα  ανωτέρω  καθοριζόμενη 
ημερομηνία για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την  ίδια ώρα 
τρεις  ημέρες  μετά  από  την  αρχική  ημερομηνία  αποσφράγισης.  Αν  η  ημέρα  αυτή  είναι  αργία,  η 
συνεδρίαση αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση 
αυτή,  ο  Δήμος  Εμμανουήλ  Παππά  ενημερώνει  ηλεκτρονικά  όλους  τους  διαγωνιζόμενους  για  την 
αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και 
κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

 
4.2 Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 

Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  ηλεκτρονικών  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής  ‐  Τεχνική  Προσφορά»,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 
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Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,  
α)  ελέγχει  για  κάθε  έναν  από  του  διαγωνιζόμενους  την  έγκυρη  συμμετοχή  του  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή: 
• την  πληρότητα  και  ορθότητα  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  ‐  Τεχνική  Προσφορά», 

κατά το άρθρο 19, 
• το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 18,  
• την  πληρότητα  και  ορθότητα  των  δικαιολογητικών  που  θα  προσκομιστούν  στο  Γραφείου 

Πρωτοκόλλου  του  Δήμου  Εμμανουήλ  Παππά,  όπως  αυτά  αναφέρονται  στο  άρθρο  19.5  της 
παρούσας, 

β)  συντάσσει  Πρακτικό  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  τεχνικής  προσφοράς  στο  οποίο 
καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο 
που  να  φαίνεται  εάν  είναι  σύμφωνα  ή  όχι  με  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Στο  πρακτικό  τέλος 
καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από το διαγωνισμό καθώς και 
οι λόγοι αποκλεισμού εκάστου των αποκλειομένων.  

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Ε.Δ., με συνημμένο το Πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού, με την οποία γνωστοποιείται 
ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν  (ενδεχομένως)  ένσταση κατ’ αυτού 
μέχρι  και  την  επομένη  εργάσιμη  ημέρα  από  την  ηλεκτρονική  αποστολή  σε  αυτούς  της  ανωτέρω 
ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.5 της παρούσας. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού  αποσφραγίζει  ηλεκτρονικά  τους  ηλεκτρονικούς  (υπο)φακέλους  των  οικονομικών 
προσφορών,  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  των  οποίων  οι  προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,  
• ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος καθώς και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, κατά 
το άρθρο 19.Β της παρούσας, 
• συντάσσει  Πρακτικό  ελέγχου  οικονομικής  προσφοράς  στο  οποίο  καταχωρούνται  οι  οικονομικές 
προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).  

Αν  υφίστανται  έγκυρες  οικονομικές  προσφορές  που  ταυτίζονται  απόλυτα,  διενεργείται  δημόσια 
κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων που υπέβαλαν 
τις  ίδιες  προσφορές  (οι  οποίοι  δικαιούνται  να  παρίστανται  στη  διαδικασία),  με  τρόπο  που  να 
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Ε.Δ., με συνημμένο το Πρακτικό ελέγχου 
οικονομικής  προσφοράς  του  διαγωνισμού,  με  την  οποία  γνωστοποιείται  ηλεκτρονικά  στους 
διαγωνιζομένους  ότι  μπορούν  να  υποβάλουν  (ενδεχομένως)  ένσταση  κατ’  αυτού  μέχρι  και  την 
επομένη  εργάσιμη  ημέρα  από  την  ηλεκτρονική  αποστολή  σε  αυτούς  της  ανωτέρω  ανακοίνωσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.5 της παρούσας. 

Εφόσον  δεν  υποβληθούν  ενστάσεις  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  υποβάλλει  τα  πρακτικά  για  το 
αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  στην  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Εμμανουήλ  Παππά,  η  οποία 
εγκρίνει  το  αποτέλεσμα  και  αναδεικνύει  τον  προσωρινό  μειοδότη.  Σε  περίπτωση  κατάθεσης 
ενστάσεων,  κατά  οποιουδήποτε  πρακτικού,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  συντάσσει  γνωμοδότηση  την 
οποία και διαβιβάζει (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία 
οι  ενστάσεις  στηρίζονται)  στην  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  επί  των 
ενστάσεων  και  εν  συνεχεία  (στην  ίδια  ή  και  διαφορετική  απόφαση)  εγκρίνει  το  αποτέλεσμα.  Οι 
Διαγωνιζόμενοι  οικονομικοί  φορείς  που  υπέβαλαν  ενστάσεις,  ενημερώνονται  ηλεκτρονικά  για  την 
αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. 

 
4.3 Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης. 
α)  Μετά  τον  έλεγχο  των  «Δικαιολογητικών  κατακύρωσης»  του  μειοδότη  από  την  Επιτροπή 
Διαγωνισμού (άρθ. 5.3. και 5.4. της παρούσας), συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται 
στην  Οικονομική  Επιτροπή  για  οριστική  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού.  Η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με 
το άρθρο 5.  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους των 
οποίων  ανοίχτηκαν  οι  οικονομικές  προσφορές  και  στο  μειοδότη,  στον  οποίο  αποστέλλεται 
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συνοδευτικά  και  πρόσκληση  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Ο  μειοδότης  υποχρεούται  να 
προσκομίσει και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
β)  Αν  η  ισχύς  της  προσφοράς  του  μειοδότη  έχει  λήξει  και  δε  συμφωνεί  στην  παράταση  ισχύος  της, 
προς  το σκοπό σύναψης  της σύμβασης,  ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά απευθύνεται  στο  δεύτερο  κατά 
σειρά  μειοδότη,  στον  οποίο  αναθέτει  τη  σύμβαση,  αν  αυτός  συμφωνεί  στην  παράταση  και  ούτω 
καθεξής. 
 
4.4 Πρόσβαση στα έγγραφα 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  έχουν  πρόσβαση  στα 
έγγραφα  που  παράγονται  στο  Σύστημα  με  τον  τρόπο  και  στο  χρόνο  που  ορίζεται  από  τις  κατά 
περίπτωση  κείμενες  διατάξεις,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  του  άρθρου  5  του Ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
 
 
4.5 Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορούν να υποβάλλουν όσοι έλαβαν μέρος και 
συμμετείχαν στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν απ' αυτόν.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή 
σε  αυτούς  της  ανακοίνωσης  του  σχετικού  πρακτικού  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  4.2  της 
διακήρυξης.  

Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβάλλονται μέσω του Συστήματος, 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση 
που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε 
έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή.  Σε 
περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η 
σφραγίδα του ταχυδρομείου.  

Σε  κάθε  περίπτωση  η  ημερομηνία  άσκησης  της  ένστασης  είναι  η  ημερομηνία  της  ηλεκτρονικής 
υποβολής,  εκτός  αν  υπάρχει  περίπτωση  διάστασης  μεταξύ  του  κειμένου  της  ένστασης,  όπως  αυτή 
υποβλήθηκε  ηλεκτρονικά,  και  της  ένστασης,  όπως  έχει  προσκομισθεί  από  τον  οικονομικό  φορέα, 
οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η  ίδια ως άνω Επιτροπή  (Οικονομική), αποφασίζει στην 
ίδια συνεδρίαση και για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Το πρακτικό της Ε.Δ. μετά της σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου,  λαμβανομένης  εντός 
10ημέρου από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, υποβάλλονται στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας‐Θράκης, προς έγκρισή τους, είναι δε αμέσως εκτελεστή. 
 

Άρθρο 5 
 Ακύρωση – Επανάληψη – Ολοκλήρωση – Ανάθεση 

 
5.1 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας μπορεί να ακυρωθεί : 
1. για  παρατυπία  κατά  την  διεξαγωγή,  εφόσον  εκ  της  παράτυπου  διεξαγωγής  επηρεάζεται  το 

αποτέλεσμα της δημοπρασίας, 
2. εάν  αποδεδειγμένως  προκύπτει  ότι  υπήρξε  συνεννόηση  ή  συμπαιγνία  των  διαγωνιζόμενων.  Σε 

αυτή  την  περίπτωση  η  Επιτροπή  διαγωνισμού  εκθέτει  με  λεπτομέρεια  στο  πρακτικό  τα 
διατρέξαντα όπως αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή της καθώς και τη γνώμη της. 

Επανάληψη  του  διαγωνισμού    επιτρέπεται  μόνο  μετά  την  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο  
περίπτωση ακύρωσης ή μη έγκρισής του. Επίσης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος κρινόμενου τούτου 
μετά  από  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Σε  περίπτωση  ματαίωσης  του  διαγωνισμού  οι 
συμμετέχοντες σε αυτόν δεν θα  έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε  λόγο.  Σε περίπτωση 
επανάληψης του διαγωνισμού με νέους όρους εξολοκλήρου ή εν μέρει, η δημοπρασία θεωρείται αρχική 
και όχι επαναληπτική. 
 
5.2 Μετά την έκδοση της απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη, καλείται, με σχετική ειδοποίηση 
που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, ο μειοδότης να υποβάλλει,  εντός προθεσμίας πέντε  (5) ημερών, 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 
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Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 20 
της παρούσας προκήρυξης, έναντι των οποίων υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 19.4.  

Μπορεί  πάντως  ο  μειοδότης  να  υποβάλει  προς  έλεγχο  τα  δικαιολογητικά  και  πριν  τη  λήξη  της 
τασσόμενης προθεσμίας.  Τα  δικαιολογητικά προσκομίζονται  από  τον προσφέροντα  εντός  τριών  (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Εμμανουήλ Παππά κατά τα διαλαμβανόμενα στο οικείο άρθρο της παρούσας. 
 
5.3  Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»  του  επιλεγέντος 
Αναδόχου,  γίνεται  δύο  εργάσιμες  ημέρες  μετά  και  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  σε  έντυπη 
μορφή, ύστερα από σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν 
γνώση  των  δικαιολογητικών  που  υπεβλήθησαν.  Η  αποσφράγιση  γίνεται  από  την    Επιτροπή 
Διαγωνισμού,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κείμενων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  του  φακέλου  των  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  που 
αποσφραγίσθηκε. 
 
5.4 Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο γνωμοδοτεί  για την αποδοχή ή μη των 
προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης και το κοινοποιεί στον μειοδότη με αποδεικτικό.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού  ευθύς  μετά  την παρέλευση  της προθεσμίας  για  την  υποβολή  ένστασης 
υποβάλλει  το  πρακτικό  της  δημοπρασίας  μαζί  με  τη  γνώμη  της,  επί  της  τυχόν  ένστασης,  στην 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την τύχη της ένστασης και την οριστική ανάθεση της 
εργασίας του διαγωνισμού. 

Σε  περίπτωση  που  τα  δικαιολογητικά  δεν  προσκομισθούν  έγκαιρα  ή  το  περιεχόμενό  τους  δεν 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης ο Διαγωνιζόμενος αποκλείεται με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία ανακαλεί την απόφαση ανάδειξης προσωρινού μειοδότη 
και  εγκρίνει  ως  προσωρινό  μειοδότη  τον  επόμενο  στη  σειρά  κατάταξης,  επαναλαμβάνοντας  τη 
διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση κοινοποιείται σ’ 
όλους τους εμπλεκόμενους διαγωνιζόμενους. 

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού 
και ανάδειξης του οριστικού μειοδότη κοινοποιείται με αποδεικτικό στον ανάδοχο και στη συνέχεια 
του αποστέλλεται ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Άρθρο 6 
Σύναψη και υπογραφή της σύμβασης 

 
6.1 Η σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο. 
 
6.2  Σύμφωνα  με  το    άρθρου  26  του  Π.Δ.  28/1980,  ο  ανάδοχος  υπέρ  του  οποίου  κατακυρώθηκε  η 
εργασία,  έχει  την  υποχρέωση,  σε  χρονικό  διάστημα  όχι  μεγαλύτερο  των  δέκα  (10)  ημερών από  την 
ημερομηνία  της  ανακοίνωσης  της  κατακύρωσης,  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Ο 
ανάδοχος  οφείλει,  προσερχόμενος  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  να  προσκομίσει  και  την 
απαιτούμενη  εγγύηση  για  την  καλή  εκτέλεση  της  εργασίας.  Εάν  ο  ανάδοχος  στον  οποίο  έγινε  η 
ανακοίνωση,  δεν  εμφανισθεί  κατά  τα  ανωτέρω,  κηρύσσεται  έκπτωτος  κατόπιν  αποφάσεως  του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μη  εμφάνιση του μειοδότη συνιστά και η μη  εμπρόθεσμη προσκόμιση της απαιτούμενης για  την 
υπογραφή της σύμβασης εγγύησης. 

Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  η  κατατιθέμενη  εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό 
αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση  συντάσσεται  µε  βάση  τους  όρους  της  προσφοράς  του  αναδόχου  υπέρ  του  οποίου 
κατακυρώθηκε  η  εργασία,  της  διακήρυξης  και  της  σχετικής  μελέτης,  στοιχεία  τα  οποία  αποτελούν 
αναπόσπαστο  μέρος  της.  Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  µε  τα  παραπάνω 
στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και  για τον ανάδοχο από τον  ίδιο ή 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 
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Ο ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  σε  κάθε  περίπτωση  παραβάσεως  ή  αθετήσεως  οποιουδήποτε 
όρου της διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή του συμφωνητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  που  κατατέθηκε  από  αυτόν  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  λόγω  ποινικής 
ρήτρας. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα 
συνταχθέν δεν  είναι δυνατό να ληφθεί υπ’  όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για  την  ερμηνεία  των όρων 
αυτής.  Η  σύμβαση  τροποποιείται  όταν  τούτο  προβλέπεται  από  το  συμβατικό  όρο  ή  όταν 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από  γνωμοδότηση των αρμοδίων 
οργάνων αξιολόγησης. 

 
Άρθρο 7 

Έκπτωση Αναδόχου 
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν 

εφαρμογή  οι  σχετικές  διατάξεις  του  Π.Δ.28/80.  Ο  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  τον 
προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80. 

 
Άρθρο 8 

Τεύχη του διαγωνισμού – Συμβατικά τεύχη – Τεχνική περιγραφή 
 

Τα στοιχεία συμβάσεως που θα συνοδεύουν αυτή με σειρά ισχύος είναι: 
1) η Διακήρυξη 
2) η Οικονομική Προσφορά 
3) η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4) οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
5) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
6) η Τεχνική Έκθεση. 

Η  τεχνική  περιγραφή  και  τα  λοιπά  συμβατικά  στοιχεία  περιλαμβάνονται  στην  αριθμ.  9/2015 
μελέτης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 
 

Άρθρο 9 
Γλώσσα Διαδικασίας 

 
9.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι 
συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
9.2 Όλα τα δημόσια  έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα 
κατατεθούν από  τους  διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία,  επί ποινή  απαραδέκτου,  θα  είναι 
νόμιμα  επικυρωμένα,  είτε  από  το  αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας  της  διαγωνιζόμενης,  είτε  με  την 
επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05‐10‐61 (που κυρώθηκε 
με το Ν.1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 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.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
 
9.3  Όλα  τα  ξενόγλωσσα  δικαιολογητικά  οφείλουν  να  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους 
στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τυχόν τεχνικά φυλλάδια. 
 

Άρθρο 10 
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία  Διαφορές διακήρυξης από τους αντίστοιχους νόμους 
 
10.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο Διαγωνιζόμενος και κάθε 
μέλος του (σε περίπτωση κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση: 
α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 
β) της ανωτέρω νομοθεσίας. 

Οι όροι της παρούσας προκήρυξης ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους 
με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης (συμπεριλαμβανομένων και των 
λοιπών  τευχών  της)  προς  επιτακτικό  κανόνα  δημοσίου  δικαίου  ή  προς  κανόνα  δημόσιας  τάξης 
υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 
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10.2  Για  ότι  δεν  ρυθμίζεται  από  την  παρούσα  διακήρυξη  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  Π.Δ.28/80.  Αν  η 
διακήρυξη  έχει  ασάφεια,  υπερισχύει  το  Π.Δ.28/80,  όταν  αυτό  δεν  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τους  Ν. 
3463/2006, Ν. 2286/1995, Ν. 3548/2007 και Ν. 3801/2009. 

Για  τυχόν  διαφορές που θα προκύψουν συμφωνείται  ρητά ότι  τα  δικαστήρια  είναι  τα  καθ’  ύλην 
αρμόδια όργανα για την επίλυσή τους. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11 

Αντικείμενο – Προεκτιμώμενη αμοιβή – Τόπος – Περιγραφή – Χαρακτηριστικά της  σύμβασης  
Συμβατική προθεσμία 

 
Η  παρούσα  προκήρυξη  αφορά  στην  ανάθεση  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών,  με  τίτλο 

«Συντήρηση πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου».  
 

11.1  Τα  κύρια  χαρακτηριστικά  του  συμβατικού  αντικειμένου  αναφέρονται  στα  τεύχη  που 
μνημονεύονται στο άρθρο 8 της παρούσας προκήρυξης και της μελέτης που συνοδεύουν. 
 
11.2  Η  συνολική  προεκτιμώμενη  αμοιβή  της  σύμβασης  υπηρεσιών  ανέρχεται  σε  160.000,00  € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών: 130.081,30 € 
Φ.Π.Α. 23%: 29.918,70€ 
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από δημοτικούς πόρους. 
 
11.3  Τόπος  εκτέλεσης  των  εργασιών  είναι  οι  χώροι  πρασίνου  στα  διοικητικά  όρια  του  Δήμου 
Εμμανουήλ Παππά, όπως αυτοί περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης. 
 
11.4  Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  εφαρμογή  του  συνόλου  των  εργασιών  για  τη 
συντήρηση πρασίνου στο σύνολο των χώρων πρασίνου των Κοινοτήτων του Δήμου.  
 
11.5 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται για μέγιστο χρονικό διάστημα δεκαέξι 
(16)  μηνών από  την  ημέρα υπογραφής  της σύμβασης  ή  έως  την  εξάντληση  του συμβατικού ποσού, 
όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Ενδέχεται τέλος να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά 
συνέπεια όλο το ποσόν της σύμβασης. 
 

Άρθρο 12 
Διαδικασία επιλογής Αναδόχου  Κριτήριο ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών 

 
12.1  Η  επιλογή  του  Αναδόχου  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  υπηρεσιών  θα  γίνει  με  ηλεκτρονική 
ανοιχτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της αριθ. 35130/739/9‐8‐2010 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ1291/τ.Β'/11‐08‐10) αναφορικά με τα χρηματικά όρια για την σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων, σε συνδυασμό με τα άρθρα 136 παράγ. 1 και 201 παράγ. 3 του Ν.4281/2014 
(περί  έναρξης  ισχύος  υποχρεωτικής  χρήσης  του  ΕΣΗΔΗΣ  σε  όλα  τα  στάδια  ανάθεσης  δημοσίων 
συμβάσεων υπηρεσιών). 
 
12.2  Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  υπηρεσιών  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  είναι  η χαμηλότερη 
τιμή της προσφοράς σε ευρώ για το σύνολο των εργασιών, η οποία θα προκύψει από την ελεύθερη 
συμπλήρωση του τιμολογίου της μελέτης που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος και θα κατατεθεί και 
στο έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη. 
 

Άρθρο 13 
Προσφορές  Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
13.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή και εντύπως κατά το μέρος που τούτο απαιτείται 
σύμφωνα  με  την  παρούσα  προκήρυξη,  στην  οποία  προσαρτάται  υπόδειγμα  για  την  Οικονομική 
Προσφορά (Προσάρτημα).  
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Η χρήση του υποδείγματος που περιέχεται στην παρούσα προκήρυξη είναι υποχρεωτική. 
 
13.2  Δεν  θα  γίνονται  δεκτές  εναλλακτικές  προσφορές,  ούτε  προσφορές  που  δεν  θα  αφορούν  το 
σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσιών. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της 
παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. 

Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  χωρίς  αυτό  να  προβλέπεται,  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη. 
 
13.3  Οι  προσφορές  θα  ισχύουν  για  έξι  (6)  μήνες  μετά  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής 
προσφορών του επομένου άρθρου. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των εργασιών της 
μελέτης  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Περιβάλλοντος  &  Πολεοδομίας  του  Δήμου  που  αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 

Άρθρο 14: 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής (προσφορών) 

 
Ως  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  φακέλων  συμμετοχής  στο  Σύστημα 

ορίζεται η 05 /08 /2015 και ώρα 17.00 μ.μ. 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

24/07/2015 
 

03/08/2015 
08.00π.μ. 

05/08/2015 
17.00μ.μ. 

 
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό από το Δήμο 

Εμμανουήλ Παππά (κ.κ Μέλλιου Χρ. και Δημητριάδου Ελ. Και στα τηλέφωνα 2321352635 και 52617) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
Άρθρο 15 

Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
 
Εγγύηση συμμετοχής 
15.1 Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, 
ποσού 2.601,63€ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.). Η 
εγγύηση μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικά  ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη‐μέλη της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου,  ή  στα  κράτη‐μέρη  της  Συμφωνίας 
Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκοσμίου  Οργανισμού  Εμπορίου,  που  κυρώθηκε  με  το  Ν.  2513/1997 
(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.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
15.2  Οι  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής  πρέπει  να  έχουν  διάρκεια  ισχύος  τουλάχιστον  επτά  (7) 
μηνών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 14 
της  παρούσας.  Εάν  η  εγγυητική  επιστολή  εκδοθεί  από  μη  ελληνική  Τράπεζα,  μπορεί  να  είναι 
συνταγμένη  σε  μία  από  τις  επίσημες  γλώσσες  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας,  αλλά  θα  συνοδεύεται 
απαραίτητα  από  επίσημη  επικυρωμένη  μετάφραση  στην  ελληνική  γλώσσα,  η  οποία  υπερισχύει  της 
ξενόγλωσσης  διατύπωσης.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την 
προσφορά  του  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  στον 
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διαγωνισμό,  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  ή  δεν 
προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης. 
 
15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής: 
α) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά το Διαγωνιζόμενο στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
β)  Οι  εγγυήσεις  συμμετοχής  που  αφορούν  τους  λοιπούς  Διαγωνιζόμενους  που  έλαβαν  μέρος  στο 
Διαγωνισμό, επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 
είτε  της  οριστικής  απόφασης  περί  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  από  τα  επόμενα  στάδια  της 
διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.  
 
15.4 Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε 
η  διάρκεια  ισχύος,  εφόσον  δεν  παρατάθηκε  ή  ανανεώθηκε  η  ισχύς  της  από  τον  εγγυητή  και  το 
Διαγωνιζόμενο. 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης πρέπει  να  έχει  διάρκεια  ισχύος  για δεκαέξι  (16)  μήνες.  Η  εγγύηση 
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 

Άρθρο 16 
Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωμής 

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα σύμφωνα με  την πρόοδο των  εργασιών. Ο 

Ανάδοχος θα προσκομίζει υποχρεωτικά στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα που έπεται του μήνα 
εργασιών  το  τιμολόγιο  με  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  του  αντίστοιχου 
εντάλματος  πληρωμής,  τον  πίνακα  εργασιών  που  εκτελέστηκαν,  τα  αντίγραφα  από  τις 
έγγραφες εντολές της υπηρεσίας και τον λογαριασμό που υποχρεούται να καταθέσει για τον λόγο 
αυτό  στην  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Περιβάλλοντος  και  Πολεοδομίας  του  Δήμου  Εμμανουήλ 
Παππά.  Σε  κάθε  λογαριασμό  θα  παρατίθενται  οι  συνολικές  προβλεπόμενες  εργασίες  την  μελέτης 
(όπως έχουν οριστικοποιηθεί έως την ημέρα σύνταξης του Λογαριασμού), οι ποσότητες των επιμέρους 
εργασιών  που  εκτελέστηκαν  κατά  το  προηγούμενο  χρονικό  διάστημα  και  οι  ποσότητες  που 
εκτελέστηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς του Λογαριασμού.  

Όλες  οι  πληρωμές  θα  γίνονται  μετά  την  πιστοποίηση  της  έντεχνης  και  πλήρους  εκτέλεσης  της 
παρεχομένης υπηρεσίας από τους επιβλέποντες και την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου.  

Η πληρωμή της αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο  πληρωμής  και  σε 
χρόνο  προσδιοριζόμενο  από  την  αναγκαία  διοικητική  διαδικασία  για  έκδοση  των  σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. 

Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  έχει  καταλογιστεί  ποινική  ρήτρα  εις  βάρος  του  ανάδοχου 
εξαιτίας  συμβατικής  παράλειψης,  αυτή  θα  αφαιρείται  από  το  ποσό  της  οικείας  πιστοποίησης  και  η 
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 
 
 

Άρθρο 17 
Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

 
Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  άπαξ:  στο  ΦΕΚ  (στο  Τεύχος  Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης), σε δύο (2) ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες, 
σε μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας 
γενικών ειδήσεων ή σε μια (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα ή σε μία (1) εφημερίδα δημοσιεύσεως 
δημοπρασιών, καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Δήμου (www.empappas.gr ) και στο 
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πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  και  θα  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  δημοτικού 
καταστήματος.  

Επίσης  θα  αποσταλεί  στο  Εμποροβιομηχανικό  Επιμελητήριο  Σερρών  και  στον  Σύνδεσμο 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Σερρών. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  (στο  ΚΗΜΔΗΣ)  και  θα  αναρτηθεί  σε 
ηλεκτρονική μορφή .pdf στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.empappas.gr).  

Τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή .pdf στην επίσημη ιστοσελίδα 
του Δήμου (www.empappas.gr). 

Οι  δαπάνες  για  τη  δημοσίευση  της  παρούσας,  τα  κηρύκεια  και  τα  λοιπά  έξοδα  της  δημοπρασίας 
αρχικής  και  επαναληπτικής,  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  στον  οποίο  κατακυρώνεται  οριστικά  η 
δημοπρασία.  Οι  αποδείξεις  καταβολής  αυτών  προσκομίζονται  απαραίτητα  με  τον  1ο  λογαριασμό 
πληρωμής. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Άρθρο 18 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 

Δεκτοί  στον  διαγωνισμό  γίνονται  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  ή  συμπράξεις  ή 
κοινοπραξίες  αυτών,  που  αποδεδειγμένα  λειτουργούν  νόμιμα  και  έχουν  το  δικαίωμα  εκτέλεσης 
Δημοσίων  έργων  Πρασίνου,  με  εργασίες  όμοιες  με  αυτές  που  αναπτύσσονται  στο  Τεύχος  Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Μελέτης.  

Στην  περίπτωση  συμπράξεων,  ενώσεων  φυσικών  προσώπων  ή  εταιρειών,  επισημαίνεται  η 
αναγκαιότητα  κατάθεσης  κατά  την  κατάρτιση  και  υπογραφή  της  σύμβασης,  συμβολαιογραφικής 
πράξης  για  τη  συγκεκριμένη  παροχή  υπηρεσίας,  που  θα  διευκρινίζει  τους  όρους  της  κοινοπραξίας, 
χωρίς  να  απαιτείται  να  έχουν  λάβει  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να  υποβάλλουν 
προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην 
ανάδοχο κοινοπραξία. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 
διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφοράς. Τα μέλη των κοινοπραξιών 
ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εξ’ ολοκλήρου για την εκτέλεση 
των εργασιών. 

Στο  διαγωνισμό  δεν  γίνονται  δεκτοί  όσοι  αποκλείστηκαν  τελεσίδικα  από  κάποια  άλλη  Δημόσια 
Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
 

Άρθρο 19 
Περιεχόμενα φακέλου συμμετοχής 

 
Α.  (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Περιεχόμενα 
(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής ‐ τεχνική προσφορά». 
 

Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  ‐  Τεχνική  προσφορά»  
υποβάλλονται  η  εγγύηση  συμμετοχής,  και  όλα  τα  απαιτούμενα  κατά  το  στάδιο  υποβολής  της 
προσφοράς  δικαιολογητικά  καθώς  και  η  τεχνική  προσφορά.  Συγκεκριμένα,  στον  προαναφερόμενο 
(υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί  ποινή  αποκλεισμού,  τα  εξής  δικαιολογητικά,  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  σύμφωνα  με  το 
Ν.4155/13((ΦΕΚ120/τ.Α/29‐05‐2013)  και  το  άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/16‐10‐2013  «Τεχνικές 
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

Κάθε δικαιούμενος συμμετοχής στον διαγωνισμό οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού. 
 

15PROC002930811 2015-07-23

ΑΔΑ: 6Ο2ΩΩΡΩ-Η3Φ



15 
 

19.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

19.1.1 Αίτηση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος –  υποβολής προσφοράς  στο  διαγωνισμό,  σε  μορφή 
.pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη. 
Η αίτηση απευθύνεται στην Προϊσταμένη Αρχή και αναγράφει: 
• τον τίτλο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας,  
• τα στοιχεία  ταυτότητας  του Διαγωνιζομένου  (μεμονωμένου υποψηφίου  ή  κοινοπραξίας),  δηλαδή 
την  επωνυμία  (ή  το  ονοματεπώνυμο  φυσικού  προσώπου),  απαραίτητα  στοιχεία  επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)  
Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα κάτωθι, ομοίως σε μορφή αρχείου .pdf : 
α. ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), καταστατικό 
σύστασης του διαγωνιζόμενου και τω έγγραφων πιστοποιητικών τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), 
ταυτότητα (για φυσικά πρόσωπα), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης 
αυτών,  αν  αυτό  δεν  προκύπτει  ευθέως  από  το  καταστατικό,  αναλόγως  με  τη  νομική  μορφή  των 
νομικών προσώπων. 

Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας; όλα τα μέλη θα πρέπει επιπρόσθετα να καταθέσουν 
και τα δικαιολογητικά σύστασής τους (ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του για διαγωνιζόμενους 
με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ, καταστατικό σύστασης του διαγωνιζόμενου και των έγγραφων πιστοποιητικών 
τροποποιήσεών  του  για ΟΕ  και  ΕΕ,  ταυτότητα  για φυσικά πρόσωπα,  στοιχεία  και  έγγραφα από  τα 
οποία  να  προκύπτουν  τα  πρόσωπα  που  έχουν  δικαίωμα  να  δεσμεύουν  με  την  υπογραφή  τους  την 
εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 
αναλόγως με τη νομική μορφή των νομικών προσώπων). 
β. Kατάλογο συνημμένων εγγράφων (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς). 

Η ανωτέρω αίτηση  και ο κατάλογος συνημμένων εγγράφων κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους 
στο Σύστημα, υπογράφονται ψηφιακά κατά περίπτωση από: 
‐ το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο ή 
‐ το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου ή  
‐ τα μέλη της κοινοπραξίας ή από κοινό τους Νόμιμο Εκπρόσωπο. 

Σχετικά  με  τη  νομιμοποίηση  των  διαγωνιζόμενων,  επισημαίνεται  ότι  η  ηλεκτρονική  υποβολή 
προσφοράς στο διαγωνισμό υποδηλώνει ότι έχει νομίμως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρμόδια 
όργανα  του  διαγωνιζόμενου,  ή  τα  μέλη  της  διαγωνιζόμενης  κοινοπραξίας  (Κ/Ξ),  εφόσον  η  αίτηση 
υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ή από όλα τα μέλη της Κ/Ξ ή τον 
κοινό εκπρόσωπο των μελών της Κ/Ξ. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογημένη αντίδραση εκ μέρους των 
καταστατικών  οργάνων  της  εταιρείας  κατά  τη  διάρκεια  του  Διαγωνισμού,  η  υποβολή  προσφοράς, 
δεσμεύει την εταιρεία. 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει πλήρη γνώση των επιτόπου συνθηκών προκειμένου να συντάξουν 
τις προσφορές τους. Σημειώνεται ότι η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας των επιτόπου συνθηκών εκ 
μέρους του αναδόχου ακόμη και εάν αυτό αφορά τις γενικότερες συνθήκες, δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αποδεκτή.  
19.1.2 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.1 
της παρούσης. 
19.1.3 Αντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου κατηγορίας πρασίνου τάξης Α2 και άνω. Επίσης γίνονται 
δεκτές Κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με πτυχία Α1 για έργα Πρασίνου 
(αναβάθμιση), με την προϋπόθεση ότι η κάθε μία από αυτές θα συμμετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 
30% στην υπό σύσταση Κοινοπραξία.  
19.1.4 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει 
ότι  δεν  έχει  καταδικασθεί  σε  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του 
δραστηριότητας.  

Προσκομίζεται  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ανάλογο  έγγραφο  Δικαστικής  Αρχής  της  χώρας 
προέλευσής του, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) 
και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση 
ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.), το φυσικό πρόσωπο, τους νόμιμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου 
(σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  νομικού  προσώπου)  και  τα  αντίστοιχα  κατά  το  δίκαιο  της  αλλοδαπής 
επιχείρησης πρόσωπα.  

Εάν  από  το  υποβληθέν  ποινικό  μητρώο  δεν  προκύπτει  το  είδος  του  αδικήματος  για  το  οποίο 
καταδικάστηκε  ο  ενδιαφερόμενος,  υποβάλλεται  από  αυτόν  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/86  στην 
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οποία  αναφέρονται  με  σαφήνεια  τα  αδικήματα  αυτά.  Ο  Επιτροπή  Διαγωνισμού  μπορεί  σε  κάθε 
περίπτωση  να  ζητήσει  από  τον  ενδιαφερόμενο  να  προσκομίσει  αντίγραφα  των  καταδικαστικών 
αποφάσεων. 
19.1.5 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές, για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό και 
τους ίδιους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 ως εξής: 

• τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν,  
• οι ομόρρυθμες εταιρίες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού, 
• οι ετερόρρυθμες εταιρίες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού, 
• οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) των διαχειριστών και του προσωπικού,  
• οι ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

19.1.6 Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  για  το  διαγωνισμό  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις 
υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  κατά  την  παραπάνω  δήλωσή  τους  εισφορές  κοινωνικής 
ασφάλισης (πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας), ως εξής: 

• τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν,  
• οι ομόρρυθμες εταιρίες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού, 
• οι ετερόρρυθμες εταιρίες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού, 
• οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) των διαχειριστών και του προσωπικού,  
• οι ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 
Το  παραπάνω  πιστοποιητικό  θα  συνοδεύεται  από  υποβαλλόμενη  κατάσταση  προσωπικού  κατά 

ειδικότητα  του  αρμόδιου  φορέα  (Επιθεώρηση  Εργασίας  ή  ΙΚΑ).  Εφόσον  η  κατάσταση  του 
προσωπικού υποβάλλεται ηλεκτρονικά , σύμφωνα με την ΥΑ 5072/6/2013 (ΦΕΚ 449 Β), όπως αυτή 
ισχύει,  θα  προσκομίζεται  αντίγραφο  στο  οποίο  θα  αποτυπώνεται  ο  αριθμός  πρωτοκόλλου,  η 
ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  και  θα  υπάρχει  η  σφραγίδα  της  εταιρίας.  Σε  περίπτωση  μη 
απασχόλησης προσωπικού αυτό θα αναφέρεται στην Υπεύθυνη δήλωση του πεδίου 19.1.5. 

Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για 
όλους  τους απασχολούμενους με  οποιαδήποτε σχέση  εργασίας στην  επιχείρηση  του συμμετέχοντος, 
συμπεριλαμβανομένων  των  εργοδοτών  που  είναι  ασφαλισμένοι  σε  διαφορετικούς  οργανισμούς 
κοινωνικής  ασφάλισης  και  όχι  μόνο  στο  Ι.Κ.Α.  (ασφαλιστική  ενημερότητα).  Σε  περίπτωση  εταιριών 
(νομικών προσώπων) αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα 
που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουνε εργασιακή σχέση με την εταιρεία.  
19.1.7  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
(πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας). 
19.1.8 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  σε  άλλη 
παρόμοια  κατάσταση  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  ή  έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε 
άλλη παρόμοια διαδικασία, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής προσφορών. 
19.1.9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 
α)  η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  διακήρυξης  και  των  λοιπών 
συμβατικών τευχών, έλαβε πλήρη γνώση αυτών και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και 
δεσμεύεται να εκτελέσει την εργασία σύμφωνα με την αριθμ. 9/2015 συνταχθείσα μελέτη,  
β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου,  
γ)  δεν  υφίστανται  νομικοί  περιορισμοί  λειτουργίας  της  επιχείρησης  και  αναφορά  αυτών  σε 
περίπτωση που υφίστανται,   
δ)  η προσφορά  ισχύει  για  χρονικό διάστημα  έξι  (6)  μηνών από  την  τελευταία  ημέρα υποβολής  των 
προσφορών,  
ε) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό εφόσον του 
ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, 
στ)  υπήρξε  συνεπής  στην  εκπλήρωση  τόσο  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  όσο  και  των 
υποχρεώσεων του προς τις υπηρεσίες του δημοσίου και των ΟΤΑ, 
ζ)  δεν  έχει  υποπέσει  σε  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του 
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δραστηριότητας και ότι δεν έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς ή και ανακριβούς δήλωσης κατά 
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από υπηρεσίες, 
η) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για  ι) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  ιι) 
δωροδοκία,  ιιι)  απάτη,  ιν)  νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  ν)  κάποιο από  τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας, νι) κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.   
19.1.10  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/86  για  το  ότι  το  προσωπικό  που  θα  προσληφθεί  θα 
απασχολείται νόμιμα και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. 
19.1.11  Εφόσον  οι  προσφέροντες  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπρόσωπό  τους,  υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου 
υποβάλλονται  στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  τα  μέλη  του  ΔΣ,  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 του νομικού προσώπου.  
19.1.12 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι θα προσκοµίσει εντός 15 
ηµερών µετά την υπογραφή της σύµβασης, βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισµένος προς τρίτους και θα 
καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών µε 
την υπαιτιότητα του, που αφορούν στο αντικείμενο της σύµβασης. 
 
19.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ως άνω 
για τους Έλληνες πολίτες δικαιολογητικά, που όμως εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους. 
19.2.1  Επιπρόσθετα  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  νομίμως  επικυρωμένο  πιστοποιητικό  της  αρμόδιας 
Αρχής της χώρας εγκατάστασής της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές Οργανώσεις. 
 
19.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)  

Για  κάθε  μέλος  (ημεδαπό/αλλοδαπό  φυσικό  πρόσωπο,  ημεδαπό/αλλοδαπό  νομικό  πρόσωπο) 
πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ειδικά για την υπεύθυνη 
δήλωση οι Διαγωνιζόμενες κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση, για καθένα από τα 
μέλη τους, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους. 
 
19.3.1 Οι διαγωνιζόμενες κοινοπραξίες υποβάλλουν επίσης: 
ι) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία αναγράφεται ότι: 
1. με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης    η  ευθύνη αυτή  εξακολουθεί  μέχρι πλήρους  εκτέλεσης  της σύμβασης.  Σε περιπτώσεις 
Κοινοπραξιών  στις  οποίες  συμμετέχουν  δύο  τουλάχιστον  εταιρίες  με  Α1  εργοληπτικά  πτυχία,  στην 
Υπεύθυνη  Δήλωση  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  το  ποσοστό  συμμετοχής  της  κάθε  μίας  από  αυτές 
(>30%). 
2.  σε περίπτωση που  της ανατεθεί  η  εκτέλεση  της  εργασίας οφείλει  να περιβληθεί  ορισμένη  νομική 
μορφή.  Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  έχει  την  πρόθεση  να  επιβάλει  άλλη  ιδιαίτερη  νομική  μορφή  στην 
ανάδοχο κοινοπραξία. 
ιι) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών. 
 

Τα  δικαιολογητικά  19.1.3,  19.1.4,  19.1.6,  19.1.7  και  19.1.8  του  παρόντος  εκδίδονται  με  βάση  την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης της επιχείρησης. Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή 
διοικητική  αρχή  που  είναι  αρμόδια  σύμφωνα  με  την  εσωτερική  νομοθεσία  της  χώρας  που  έχει  την 
έδρα της η επιχείρηση για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, δηλώνει αδυναμία έκδοσης, τότε 
ο συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά μαζί με το πιστοποιητικό  που δηλώνεται η αδυναμία της 
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ένορκη  βεβαίωση  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή 
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία θα δηλώνεται: 1) η 
αδυναμία  έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές  των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) θα βεβαιώνεται  το 
περιεχόμενο,  κατά  περίπτωση,  του  πιστοποιητικού  για  το  οποίο  υπάρχει  αδυναμία  να  εκδοθεί.  Σε 
χώρα που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 
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19.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  

τα κάτωθι: 
η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται 
στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον  οι  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  για  την  τεχνική  προσφορά  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο 
σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  στην 
τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Ειδικότερα η τεχνική προσφορά οφείλει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 
19.4.1  Υπεύθυνη  δήλωση  με  περιγραφή  του  τεχνικού  εξοπλισµού  της  επιχείρησης,  στην  οποία  θ’ 
αναφέρονται αναλυτικά, τα τεχνικά µέσα που θα διατεθούν για την εκτέλεση της εργασίας, είτε αυτά 
είναι  ιδιόκτητα  είτε  θα  προκύψουν  κατόπιν  μίσθωσης  ή  παραχώρησης,  κατά  την  υπογραφή  της 
σύμβασης. 

Στην  περίπτωση  μίσθωσης  ή  παραχώρησης  τεχνικού  εξοπλισμού,  ο  ανάδοχος  θα  καταθέσει 
ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ αυτού και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος 
έργου – οχήματος για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

Τα  αποδεικτικά  ιδιοκτησίας  των  μηχανημάτων,  είτε  στην  περίπτωση  ιδιόκτητου  τεχνικού 
εξοπλισμού  είτε  στην  περίπτωση  μισθωμένου  ή  παραχωρημένου προς  χρήση,  βάσει  του  παραπάνω 
ιδιωτικού  συμφωνητικού,  μηχανολογικού  εξοπλισμού,  καθώς  και  η  άδεια  κυκλοφορίας,  το 
ασφαλιστήριο  συμβόλαιο,  το  αποδεικτικό  πληρωμής  των  τελών  κυκλοφορίας  και  το  ΚΤΕΟ,  από  τα 
οποία θα προκύπτει το νόμιμο δικαίωμα λειτουργίας του εξοπλισμού και η δυνατότητα για την καλή 
εκτέλεση  της  εργασίας,  θα  προσκομιστούν  από  τον  προσωρινό  μειοδότη  κατά  τον  έλεγχο  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
19.4.2  Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι: 
‐  θα  παρέχει  τα  μέσα  προστασίας  προς  το  εργατοτεχνικό  προσωπικό  και  ότι  θα  μεριμνά  για  την 
ενημέρωση  των  εργαζομένων  σχετικά  με  την  υγιεινή  και  ασφάλειά  των  από  τον  τεχνικό  και 
συντονιστή  ασφαλείας  σε  κάθε  δραστηριότητα  του  έργου  με  παροχή  γραπτών  οδηγιών  και 
υποστήριξη στην υιοθέτηση και χρήση των μέσων  ατομικής προστασίας, 
‐ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών, 
‐  θα  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  των  κανόνων  ασφαλείας  των  εργαζομένων  και 
προστασίας του περιβάλλοντος και για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων που θα διατεθούν 
κατά την εκτέλεση της δημοπρατούμενης εργασίας και ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου για κάθε ατύχημα ή 
ζημία που θα οφείλεται στην πλημμελή συντήρηση και επίβλεψη των μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων, 
‐  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  τις  εργασίες  που αναλαμβάνει,  θα προστατεύει  τις  υπάρχουσες 
κατασκευές (π.χ. αρδευτικές κλπ), θα προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση από βλάβες που είναι 
δυνατόν να επέλθουν λόγω των εργασιών του, και σε περίπτωση πρόκλησης υλικών ζημιών σε βάρος 
του Δήμου ή τρίτων (π.χ. αγωγοί, ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ, οχήματα κλπ.) αναλαμβάνει την 
ευθύνη αποκατάστασης αυτών, 
‐  εφ’  όσον  κηρυχθεί  ανάδοχος  και  μετά  την  έγγραφη  κλήση  από  τις  Υπηρεσίες  του  Δήμου,  θα 
προσκομίσει  εντός  δέκα  (10)  ημερών  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  19.4.1 
του  παρόντος άρθρου. 
 
19.5  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  του  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  – 
Τεχνική Προσφορά» για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Εμμανουήλ  Παππά,  με  διαβιβαστικό  όπου  θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και θα είναι συρραμμένα και αριθμημένα 
κατά  φύλλο  με  συνεχή  αρίθμηση.  Το  σύνολο  των  ανωτέρω  εγγράφων  θα  είναι  τοποθετημένο  σε 
σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
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‐ η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
‐ η  ονομασία  της  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  ΑΡΧΗΣ  στην  οποία  κατατίθενται  (δηλ.  Δήμος  Εμμανουήλ 

Παππά).  
‐ ο τίτλος της δημοπρατούμενης εργασίας και  
‐ τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα, επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax και email). 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι απαιτούμενες  δηλώσεις  ή υπεύθυνες  δηλώσεις  του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  και  οι  ψηφιακές  υπογραφές  αυτών  πρέπει  να  φέρουν  ημερομηνίες 

σύνταξης από  την  ημερομηνία  έναρξης  υποβολής προσφορών  έως  και  την  καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 

Κατά  την  υποβολή προσφοράς από  τον  οικονομικό φορέα σημαίνονται  από αυτόν  με  χρήση  του 
σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών. 

Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του  (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  ‐  τεχνική  προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  την  ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά εντός 
της  ανωτέρω  αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν  έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί   από τον  ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 
του υπογραφή.  

Πιο  συγκεκριμένα  τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  συμμετοχής  του  (υπο)φακέλου*  «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής ‐ τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων,  προσκομίζονται, στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Εμμανουήλ  Παππά  σε  έντυπη  μορφή,  σε  απλά,  ευανάγνωστα  φωτοαντίγραφα  πλην  της  εγγύησης 
συμμετοχής  που  υποβάλλεται  πρωτότυπη  και  τα  οποία  σε  κάθε  περίπτωση  πρέπει  να  είναι  στην 
ελληνική γλώσσα. Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Σε  περίπτωση  κατάθεσης φωτοαντιγράφων  ιδιωτικών  εγγράφων  ημεδαπών,  αυτά  θα  πρέπει  να 
είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

Τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίζονται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου,  τοποθετούνται  μέσα  σε 
σφραγισμένο φάκελο.   

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του υποψηφίου 
δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι 
ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν 
προσκομίσθηκαν,  τότε  η  αναθέτουσα  αρχή  τα  απαιτεί  από  τον  προσφέροντα  ο  οποίος  είναι 
υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί. 

Κατά  την υποβολή  της προσφοράς από  τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με  χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών. 

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καταληκτική 
ημερομηνία  υποβολής  των προσφορών.  Αν  στις  ειδικές  διατάξεις  που  διέπουν  την  έκδοσή  τους  δεν 
προβλέπεται  χρόνος  (μεγαλύτερος  ή  μικρότερος  του  εξαμήνου)  ισχύος  των  δικαιολογητικών, 
θεωρούνται  έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία  έκδοσης  εντός των έξι  (6) μηνών που προηγούνται 
της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών,  εκτός  εάν  αναφέρεται  διαφορετικός 
χρόνος έκδοσης στα επιμέρους δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου. 
 
Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα. 

Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  αποκλεισμού  στον  (υπο)φάκελο 
«Οικονομική  Προσφορά».  Η  οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος με την Προσφερόμενη Τιμή, για κάθε είδος εργασίας όπως 
αυτή διαμορφώνεται μετά από την αφαίρεση από τον προϋπολογισμό της μελέτης του ποσού που θα 
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προκύψει  από  την  συμπλήρωση  του  τιμολογίου  της  μελέτης  (σημειώνεται  ότι  στην  Προσφερόμενη 
Τιμή  δεν  συμπεριλαμβάνεται  ΦΠΑ).  (Η  Προσφερόμενη  Τιμή  είναι  η  δαπάνη  εκτέλεσης  της 
σύμβασης  που  αντιστοιχεί  στο  προσφερόμενο  ποσό  σε  Ευρώ.  Σημειώνεται  ότι  στην 
Προσφερόμενη Τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ).  

Στη  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  pdf,  το  οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά επί ποινή αποκλεισμού επίσης και υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα 
σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή 
τον  κοινό  εκπρόσωπο  των  κοινοπρακτούντων  σε  περίπτωση  κοινοπραξίας.  Τα  στοιχεία  που 
περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 

Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Πέραν  της  ως  άνω  υποβολής,  κατά  τα  διαλαμβανόμενα  στο  άρθρο  11  παράγ.  1.2.5  της  αριθ. 
Π1/2390/16‐10‐2013  (Β΄2677)  Απόφασης  Υπουργού  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  ο 
προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά στον εν λόγω (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» επιπλέον 
του  ανωτέρω  αρχείου,  επίσης  ομοίως  και  επί  ποινή  αποκλεισμού  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  και  σε 
μορφή αρχείου pdf, το έντυπο οικονομικής προσφοράς του προσαρτήματος της παρούσας. Το εν λόγω 
έντυπο  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  το  προμηθευτούν  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  .word  από  το 
Σύστημα. 

Επισημαίνονται σχετικά με την συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου (προσάρτημα), τα κάτωθι: 
A. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, όπως 
αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να υπογράφεται ψηφιακά από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και 
γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 
B. Η ολόγραφη αναγραφή του προσφερόμενης τιμής υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 
Γ. Προσφορές ι) για μέρος των ζητούμενων εργασιών της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, ιι) που θέτουν 
όρο αναπροσαρμογής τιμών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Δ. Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές:  

‐ στις οποίες δεν αναγράφεται το τελικό προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς, 
‐ προσφορές στις οποίες η Προσφερόμενη Τιμή (Π.Τ.) στην ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, 

δεν συμφωνεί με αυτή που προκύπτει μετά από την συμπλήρωση το τιμολογίου της μελέτης. 
Από την ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ζητείται να εκφραστεί η τιμή προσφοράς ως ποσό 
σε ευρώ, 

‐ η  προσφερόμενη  τιμή  στην  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  διαφέρει  από  αυτή  του 
εντύπου  οικονομικής  προσφοράς  του  παραρτήματος  της  παρούσης  διακήρυξης  που  θα 
υποβληθεί ψηφιακά υπογεγραμμένη και σε μορφή .pdf  από τον διαγωνιζόμενο 

Ε.  Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά 
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Επίσης  δεν  γίνονται  δεκτές  εναλλακτικές  προσφορές  και 
αντιπροσφορές. 
ΣΤ.  Εφόσον  υφίστανται  έγκυρες  οικονομικές  προσφορές  που  ταυτίζονται  απόλυτα,  διενεργείται 
δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων που 
υπέβαλαν τις  ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που 
να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
 

Άρθρο 20 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 
Τα ως  άνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  του  επιλεγέντος  μειοδότη,  πέραν  της 

ηλεκτρονικής  υποβολής  τους,  επιπλέον προσκομίζονται,  επί  ποινή  αποκλεισμού  και  εντός  τριών  (3) 
εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  τους,  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  Εμμανουήλ 
Παππά  σε  έντυπη  μορφή  με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά και θα είναι συρραμμένα και αριθμημένα κατά φύλλο με συνεχή αρίθμηση. 

Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντύπως σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, εκτός του 
ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο απαιτείται να κατατεθεί πρωτότυπο. 
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Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στον  έλεγχο  των  εν  λόγω  εγγράφων  και  δικαιολογητικών, 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό  ελέγχου,  το οποίο υποβάλλει,  μαζί  με πρόταση περί  κατακύρωσης, 
στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

• Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της αρχικής προθεσμίας ή  
• αν τα προσκομισθέντα είναι ελλιπή  
η  Οικονομική  Επιτροπή  ανακαλεί  την  απόφασή  της  περί  ανάδειξης  (προσωρινού)  μειοδότη,  και 

αναδεικνύει  ως  (προσωρινό)  μειοδότη  τον  αμέσως  επόμενο  μειοδότη,  επαναλαμβάνοντας  τη 
διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθεξής. 
 
 
 
 
 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΝΟΤΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15PROC002930811 2015-07-23

ΑΔΑ: 6Ο2ΩΩΡΩ-Η3Φ



22 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

     ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ,  
          ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
                           
           ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

          ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:          160.000,00€ 

 
 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου μελέτης) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου μελέτης) 

 

 

Του/της (φυσικού προσώπου) ………………………………………………………………………………………………… 
ή 
Της Εταιρείας (ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  με  έδρα  τ…………………………………..………..  οδός 
……………………………......................  αριθμ  …………  Τ.Κ.  …………………Τηλ  .……………................……. 
Fax………………................. e‐mal: ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Προς: 

ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών Υπηρεσιών 

 

 

 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της υπηρεσίας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα 

και  των  λοιπών  στοιχείων  Δημοπράτησης  (συμβατικά  τεύχη)  καθώς  και  των  συνθηκών  παροχής  της 

υπηρεσίας  αυτής,  υποβάλλω  την  παρούσα  προσφορά  και  δηλώνω  ότι  αποδέχομαι  πλήρως  και  χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την παροχή της υπηρεσίας προσφέροντας τις αναγραφόμενες τιμές 

αναλυτικά επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης. 
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          ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ,  
          ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

τ………………………………………………………………………..……………. 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Α.Τ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 

Βοτάνισμα  (κοπή  χόρτων)  με  βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό  μηχάνημα  πεζού  χειριστή  – 
κούρεμα  χλοοτάπητα  στους  χώρους 
πρασίνου της Τεχνικής Έκθεσης 

 
1 

 
Στρ 

 
2.140 

   

2  Βοτάνισμα  (κούρεμα  χόρτων/χλοοτάπητα) 
με  ελκυστήρα  που  φέρει  χλοοκοπτική 
εξάρτηση 

 
2 

 
Στρ 

 
130 

   

3  Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων  3  Ημ/σθιο  35     
4  Κοπή αυτοφυούς βλάστησης ερεισμάτων   4  Χιλ  900     
5.1  Λίπανση  χλοοτάπητα  γηπέδου  έκτασης  από 

6,1 – 8,0 στρέμματα 
 

5.1 
 

Τεμ 
 
7 

   

5.2  Λίπανση  χλοοτάπητα  γηπέδου  έκτασης  από 
8,1 – 10,0 στρέμματα 

 
5.2 

 
Τεμ 

 
4 

   

6  Άρδευση  χλοοτάπητα  γηπέδου  με 
αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης 

 
6 

 
Τεμ 

 
465 

   

 
7 

Άρδευση  χλοοτάπητα  γηπέδου  με 
εκτοξευτήρες/καρούλι  
(μη αυτοματοποιημένο σύστημα) 

 
7 

 
Τεμ 

 
241 

   

8.1  Κούρεμα χλοοτάπητα γηπέδων  έκτασης  έως 
6,0 στρέμματα 

 
8.1 

 
Τεμ 

 
48 

   

8.2  Κούρεμα χλοοτάπητα γηπέδων έκτασης από 
6,1 – 8,0 στρέμματα 

 
8.2 

 
Τεμ 

 
291 

   

 
8.3 

Κούρεμα χλοοτάπητα γηπέδων έκτασης από 
8,1 – 10,0 στρέμματα 

 
8.3 

 
Τεμ 

 
148 

   

9  Αερισμός – εξαραίωση – ριζοτομή  9  Στρ  83     
10  Γραμμογράφηση  10  Τεμ  170     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΓΙΩΝ   
ΦΠΑ (23%)   

ΣΥΝΟΛΟ   
 
 
 
 
                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
                              (σφραγίδα, υπογραφή) 
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              ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ,  
                ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

τ……………………………………………………………………..……………………….. 
 

Α.Τ.  1:  Βοτάνισμα  (κοπή  χόρτων)  με  βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα  πεζού  χειριστή  – 
κούρεμα χλοοτάπητα στους χώρους πρασίνου της Τεχνικής Έκθεσης 
  Βοτάνισμα  χώρου φυτών  με  χρήση  βενζινοκίνητου  χορτοκοπτικού  μηχανήματος  πεζού  χειριστή/κοπή 
χλοοτάπητα σε χώρους που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Περιλαμβάνει την κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε χώρους που δεν έχουν φυτευτεί και 
το  κούρεμα  χλοοτάπητα  (όπου  είναι  εγκατεστημένος)  με  χρήση  κατάλληλων  χλοοκοπτικών  μηχανών,  η 
απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση των προϊόντων βοτανίσματος/κουρέματος από τους χώρους του 
έργου  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  μην  μένουν  υπολείμματα  φυτικού  υλικού  σε  δρόμους,  διαδρόμους,  ή 
στους χώρους πρασίνου και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται,  
Τιμή  ανά στρέμμα 
Τιμή μονάδας: ………………….………………………………………………………………………………………ευρώ (ολογράφως)  
                 .…………………............€ (αριθμητικώς) 
 
Α.Τ.  2:  Βοτάνισμα  (κούρεμα  χόρτων/χλοοτάπητα)  με  ελκυστήρα  που  φέρει  χλοοκοπτική 
εξάρτηση 
  Βοτάνισμα χώρου φυτών με χρήση ελκυστήρα που φέρει χλοοκοπτική εξάρτηση (αυτοκινούμενο όχημα) 
χλοοτάπητα σε χώρους που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Περιλαμβάνει την κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε χώρους που δεν έχουν φυτευτεί και 
το  κούρεμα  χλοοτάπητα  (όπου  είναι  εγκατεστημένος),  την  απομάκρυνση,  συλλογή  και  φόρτωση  των 
προϊόντων βοτανίσματος/κουρέματος από τους χώρους του έργου με  τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουν 
υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου και η απόρριψή τους σε 
χώρους που επιτρέπεται. 
Τιμή  ανά στρέμμα:  
Τιμή μονάδας: ………………….………………………………………………………………………………………ευρώ (ολογράφως)  
                 .…………………............€ (αριθμητικώς) 
 
Α.Τ. 3: Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων 
  Ανανέωση  ή  διαμόρφωση  κόμης  θάμνων  σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές.  Η  εργασία  θα 
γίνεται με ψαλίδι μπορντούρας, ψαλίδι  κλαδέματος, πριόνι  ή αλυσοπρίονο ανάλογα με  την περίπτωση. 
Περιλαμβάνει τη δαπάνη του προσωπικού, εργαλείων και τη συλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση των 
προϊόντων  της  εργασίας  από  τους  χώρους  του  έργου  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  να  μην  μένουν 
υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου και η απόρριψή τους σε 
χώρους που επιτρέπεται. 
Τιμή  ανά ημερομίσθιο:  
Τιμή μονάδας: ……………………………………………………………………….…………………………………ευρώ (ολογράφως)  
                 …………………..…............€ (αριθμητικώς) 
 
Α.Τ. 4: Κοπή αυτοφυούς βλάστησης ερεισμάτων 
  Κοπή  αυτοφυούς  βλάστησης  των  ερεισμάτων  στις  εισόδους/εξόδους  των  κοινοτήτων  και  της 
δημοτικής  –  ενδοκοινοτικής  οδοποιίας,  με  χρήση  κατάλληλου  μηχανήματος  (ελκυστήρας  που  φέρει 
χορτοκοπτικό εξάρτηση, κλπ), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.   
Τιμή  ανά χιλιόμετρο:  
Τιμή μονάδας: ……………………………………………………………………………..………...…………………ευρώ (ολογράφως)  
                  …………………............€ (αριθμητικώς) 
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Α.Τ. 5.1: Λίπανση χλοοτάπητα γηπέδου έκτασης από 6,1 έως 8,0 στρέμματα 
  Η  λίπανση  περιλαμβάνει  την  ομοιόμορφη  διασπορά  σύνθετου  λιπάσματος  στην  επιφάνεια  του 
χλοοτάπητα  (χειρονακτικά  ή  μηχανικά)  και  την  προμήθεια  του  λιπάσματος,  σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές 
Προδιαγραφές.  
Τιμή ανά γήπεδο  
Τιμή μονάδας: ……………………………………………………………………………………………….…………ευρώ (ολογράφως)  
                 …………………............€ (αριθμητικώς) 
 
Α.Τ. 5.2: Λίπανση χλοοτάπητα γηπέδου έκτασης από 8,1 έως 10,0 στρέμματα 
  Η  λίπανση  περιλαμβάνει  την  ομοιόμορφη  διασπορά  σύνθετου  λιπάσματος  στην  επιφάνεια  του 
χλοοτάπητα  (χειρονακτικά  ή  μηχανικά)  και  την  προμήθεια  του  λιπάσματος,  σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές 
Προδιαγραφές.  
Τιμή ανά γήπεδο  
Τιμή μονάδας: ……………………………………………………………………………………………………….…ευρώ (ολογράφως)  
                 …………………............€ (αριθμητικώς) 
 
Α.Τ.6: Άρδευση χλοοτάπητα γηπέδου με αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης 
  Άρδευση  του  χλοοτάπητα  του  γηπέδου  με  χρήση  του  υπάρχοντος  αυτοματοποιημένου  συστήματος 
άρδευσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαμβάνει το άνοιγμα, κλείσιμο των βανών, τον 
έλεγχο του ποτίσματος και την επίβλεψη καλής λειτουργίας του συστήματος άρδευσης. 
Τιμή ανά γήπεδο  
Τιμή μονάδας: ………………………………………………………………………………………….………………ευρώ (ολογράφως)  
                 …………………............€ (αριθμητικώς) 
 
Α.Τ.7: Άρδευση χλοοτάπητα γηπέδου με εκτοξευτήρες/καρούλι (μη αυτοματοποιημένο σύστημα) 
  Άρδευση  του  χλοοτάπητα  του  γηπέδου  με  χρήση  εκτοξευτήρων/καρούλια  (μη  αυτοματοποιημένου 
συστήματος άρδευσης), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαμβάνει το άνοιγμα, κλείσιμο των 
βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και την επίβλεψη καλής λειτουργίας του συστήματος άρδευσης. 
Τιμή ανά γήπεδο  
Τιμή μονάδας: ……………………………………………………………………………..………...…………………ευρώ (ολογράφως)  
            …………………............€ (αριθμητικώς) 
 
Α.Τ.8.1: Κούρεμα χλοοτάπητα γηπέδων έκτασης από 6,1 έως 8,0 στρέμματα 
  Κούρεμα  του  χλοοτάπητα  γηπέδου  έκτασης  από  6,1  έως  8,0  στρέμματα  με  χρήση  κατάλληλου 
αυτοκινούμενου  μηχανήματος,  σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές  Περιγραφές,  συμπεριλαμβανόμενης  της 
συγκέντρωσης  και  απομάκρυνσης  των  προϊόντων  που  προκύπτουν  στο  χώρο  και  διάθεση  αυτών  σε 
εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές χώρο.       
Τιμή ανά γήπεδο  
Τιμή μονάδας: ……………………………………………………...…………………………………………..………ευρώ (ολογράφως)  
                  …………………............€ (αριθμητικώς) 
 
Α.Τ.8.2: Κούρεμα χλοοτάπητα γηπέδων έκτασης από 8,1 έως 10,0 στρέμματα 
  Κούρεμα  του  χλοοτάπητα  γηπέδου  έκτασης  από  8,1  έως  10,0  στρέμματα  με  χρήση  κατάλληλου 
αυτοκινούμενου  μηχανήματος,  σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές  Περιγραφές,  συμπεριλαμβανόμενης  της 
συγκέντρωσης  και  απομάκρυνσης  των  προϊόντων  που  προκύπτουν  στο  χώρο  και  διάθεση  αυτών  σε 
εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές χώρο.       
Τιμή ανά γήπεδο  
Τιμή μονάδας: ……………………………………………………………………………..……….……….…………ευρώ (ολογράφως)  
                  …………………............€ (αριθμητικώς) 
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Α.Τ.9: Αερισμός – εξαραίωση – ριζοτομή 
  Αερισμός  των ριζών,  εξαραίωση,  ριζοτομή  του χλοοτάπητα με κατάλληλο  εργαλείο, σύμφωνα με  τις 
Τεχνικές  Προδιαγραφές.  Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του  προσωπικού,  των  μηχανημάτων  και  των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 
Τιμή ανά στρέμμα 
Τιμή μονάδας: …………………………………………………………………………….……………..……………ευρώ (ολογράφως)  
                 …………………............€ (αριθμητικώς) 
 
Α.Τ.10: Γραμμογράφηση 
  Η εργασία αφορά την πλήρη διαγράμμιση του χλοοτάπητα με λευκό χρώμα, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές.  Περιλαμβάνει  τις  δαπάνες  προσωπικού,  προμήθειας  χρώματος  και  μηχανημάτων  και 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 
Τιμή ανά γήπεδο 
Τιμή μονάδας: ………………………………………………………………………….……………..………………ευρώ (ολογράφως)  
                 …………………............€ (αριθμητικώς) 
 
 
           
                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
                    (σφραγίδα, υπογραφή) 
 
 

15PROC002930811 2015-07-23

ΑΔΑ: 6Ο2ΩΩΡΩ-Η3Φ


		2015-07-23T12:51:43+0300
	Athens




