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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: "λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016  για την παροχή υπηρεσιών  Άρση καταπτώσεων και άμεση
αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμού  161.287,76  € χωρίς
Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 199.996,82€ με ΦΠΑ .

 

Η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας θα διεξαχθεί  σύμφωνα με:

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

 τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

 το  άρθρο  32  παρ.  2γ.   του  Ν.4412/2016   περί  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)  

 την 505/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΣΨΩΞ5-ΡΙ9) περί συγκρότησης
της επιτροπής γνωμοδοτικού οργάνου προμηθειών και υπηρεσιών  



 το αριθ.  Πρωτ.: 8044/5-7-2018 πρωτογενές αίτημα σε βάρος του ΚΑ: 64.6233.001 ,  ποσού
1999.996,82 €  και ΑΔΑΜ 18REQ003401298  -CPV: 45500000-2

 Η δαπάνη για το Δήμο Πλατανιά  βαρύνει τον ΚΑ: 64.6233.001  με την αντίστοιχη σχετική για
τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης)  ενώ η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης,
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4
του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
με α/α  466  του Δήμου Πλατανιά σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  243/11-7-2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά ,  ΑΔΑΜ:18REQ003417382 ,  ΑΔΑ: 7Μ1ΑΩΞ5-ΨΛΛ

 Η υπ΄αριθμ. 452/2018 πράξης του  VII  τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η υπ΄αριθμ.
11/2018 πράξη του ΣΤ΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή  -  Ημερομηνία διεξαγωγής διαπραγμάτευσης

Επωνυμία Δήμος Πλατανιά

Ταχυδρομική διεύθυνση Γεράνι

Πόλη Χανιά

Ταχυδρομικός Κωδικός 73014

Χώρα Ελλάδα

Τηλέφωνο 2821340029

Φαξ 2821340090

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο koukounaki@platanias.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Κουκουνάκη Αικατερίνη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.platanias.gr

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του   Δήμου Πλατανιά στον  Αλικιανό,
την Δευτέρα  16/07/2018, ώρα 14.00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για
την παρούσα διαδικασία είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  του άρθρου 32 παρ. 2γ.
του Ν.4412/2016 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)  

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης - Κριτήριο κατακύρωσης
Η  διαδικασία  ανάθεσης  μέσω  προσφυγής  στο  άρθρο  32περί  "διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση" παρ. 2γ " λόγω του κατεπείγοντος" του Ν. 4412/2016"  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ.:



8002/4-7-2018 μελέτη, προϋπολογισμού 161.287,76 € χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 199.996,82 €,  για διάστημα 3
μηνών αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης. 

Επισημαίνεται  ότι,  για  λόγους  διαφάνειας  και  ίσης  μεταχείρισης  αυτών  που  συμμετέχουν  στον
διαπραγμάτευση,  το  φυσικό  και  οικονομικό  αντικείμενο  της  σύμβασης  δεν  πρέπει  να  μεταβάλλεται
ουσιωδώς  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσής  της,  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  4  του  άρθρο  132  του
Ν.4412/2016.  Δυνατότητα  μεταβολής  υφίσταται,  μόνο  υπό  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του
Ν.4412/2016.

Κριτήρια κατακύρωσης:  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική

άποψη προσφοράς, βάσει τιμής

CPV: 45500000-2

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Μηχάνημα

Κόστος
απασχόλησης

σε  €
Ποσότητα Μ/Μ

Δαπάνη  
σε  €

Μηχ/κός εκσκαφέας  τύπου JCB
 ή αναλόγων μηχανημάτων,
 διαφόρου  οίκου κατασκευής, με ελάχιστη 
ιπποδύναμη 70PS 45 700 ΩΡΑ 31.500,00

Φορτηγό  ανατρεπόμενο οφέλιμου 
φορτίου άνω των 9 τόννων

45 700
ΩΡΑ

31.500,00

Μηχανικός ελαστιχοφόρος εκσκαφέας 
(τσάπα)  ελάχιστης ιπποδύναμης 95PS

60 300
ΩΡΑ

18.000,00

Μηχανικός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 
(τσάπα)  ελάχιστης ιπποδύναμης 180PS

80 250
ΩΡΑ

20.000,00

Μικρός μηχανικός εκσκαφέας (τσαπάκι) 
μέγιστης ιπποδύναμης 50ΡS

40 314
ΩΡΑ

12.560,00

Ισοπεδωτής με ελάχιστη ιπποδύναμη 150 PS
60 220

ΩΡΑ
13.200,00

Προωθητήρας με  ιπποδύναμη εως 150PS
40 200

ΩΡΑ
8.000,00

Προωθητήρας με  ιπποδύναμη 
 150PS – 199PS

70 200
ΩΡΑ

14.000,00

Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 100PS 55 200 ΩΡΑ 11.000,00
Μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών-
μπάζα (υλικά βυθοσκόπησης) σε 
αδειδοτημένο χώρο (0,35Χ30km)

10,5 113 ΤΟΝ 1.186,50

ΔΑΠΑΝΗ 160.946,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Υποδοχή  σε  αδειδοτημένο  χώρο  των
προϊόντων  εκσκαφών  –μπάζα  (υλικά
βυθοσκόπησης) (κωδικός ΕΚΑ170506)

3,02 113

ΤΟΝ

341.26



ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 161.287,76
ΦΠΑ 24% 38.709,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 199.996,82

Άρθρο 5:  Πληρωμή Αναδόχου - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την αρμόδια
επιτροπή και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30)
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα
με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  1,  παρ.  Ζ,  υποπαράγραφος  Ζ.5  του  Νόμου  4152/2013  "Προσαρμογή  της
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται

όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει
προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1.  Ο  ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων  Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται
ειδική όχληση,  η  οποία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη  περιγραφή των ενεργειών στις  οποίες  οφείλει  να
προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης



Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή

Άρθρο 6 Διάρκεια σύμβασης
Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο “Άρση καταπτώσεων και άμεση αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο
του Δήμου Πλατανιά” αφορά διάστημα 3 μηνών αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 7: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1 είτε (α) με κατάθεσή
τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με
κατάθεσή  τους  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής.  Σε  περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής  ή
κατάθεσης στο πρωτόκολλο,  οι  φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί  εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί  στο
πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  που  διεξάγει  την  διαπραγμάτευση,  το  αργότερο  μέχρι  την
ημερομηνία και ώρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη
για  τυχόν  ελλείψεις  του  περιεχομένου  των  προσφορών  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  ούτε  για
καθυστερήσεις  στην  άφιξή  τους.  Δεν  θα  παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα  έγγραφα  από  οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά του …………..

για την προμήθεια/υπηρεσία : «……………….»

με αναθέτουσα αρχή …….

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 8. 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και

γ)  ξεχωριστός  σφραγισμένος  φάκελος,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  ο  οποίος  περιέχει  τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της
παρ. 2.



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

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία
υποβολής  του  άρθρου  1  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην  Επιτροπή
Διαγωνισμού .

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει
ως μη κανονικές.

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 8: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Ο  φάκελος  προσφοράς  (προσφορά)  των  διαγωνιζομένων  περιλαμβάνει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  τα
ακόλουθα:

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

1. Ο φάκελος "Δικαιολογητικά συμμετοχής" εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως
αυτά ορίζονται στη παρούσα, συμπεριλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού:

α. όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου14:  Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)

β.  η  εγγύηση συμμετοχής

2. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει  

-Για τα μηχανήματα έργου προσκομίζονται άδεια κυκλοφορίας και ασφάλεια του μηχανήματος το οποίο θα 
διαθέσουν για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

-Στην περίπτωση μη κατοχής αδειών κυκλοφορίας προσκομίζεται α. Υπεύθυνη Δήλωση από τον Οικονομικό
Φορέα  ότι  σε  περίπτωση  που  από  την  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  ανακηρυχθεί  μειοδότης  θα
προσκομίσει τα ενοικιαστήρια των απαιτούμενων από την μελέτη μηχανημάτων συνοδευόμενα ομοίως
από την άδεια κυκλοφορίας  και την ασφάλεια των μηχανημάτων ,  καθώς και β)  αντίστοιχη Υπεύθυνη
Δήλωση από τον κάτοχο των μηχανημάτων ότι προτίθεται  να τα ενoικιάσει στον Οικονομικό Φορέα. 



3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το
έντυπο οικονομικής  προσφοράς,  όπως  αυτό επισυνάπτεται  στην  παρούσα και  αποτελεί  αναπόσπαστο
τμήμα αυτής.

Άρθρο 9: ΤΕΥΔ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΥΔ

Άρθρο  10:  Παραλαβή  προσφορών  –  Στάδια  αποσφράγισης  αξιολόγησης  –
Κατακύρωση 
Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών  και  των
οικονομικών προσφορών δύναται να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά τη κρίση της επιτροπής. 

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται  στο άρθρο 1.  Η αποσφράγιση διενεργείται  δημόσια,  παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι  οποίοι  λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται  κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν
από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί
και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,  συνεχίζεται χωρίς διακοπή
λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών
της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικοινωνεί  εν  συνεχεία  αμέσως  με  το  πρωτόκολλο της
αναθέτουσας  αρχής  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν  υποβληθεί  προσφορές  κατά  το  άρθρο  7  της
παρούσας  (σημειώνεται  ότι  τόσο  στο  πρωτόκολλο όσο και  στον  φάκελο αναγράφεται  η  ώρα και
ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο)
και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει
τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  Η υποβολή μόνο μίας
προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη συνέχιση της  διαδικασίας  της  διαπραγμάτευσης  και  την
ανάθεση της σύμβασης.

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία
των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση
των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που  υποβλήθηκαν  από  αυτούς,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
α)  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή



Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά,
ανά  φύλλο.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται  από  τα  μέλη  του  οργάνου.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  δεν
αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  το  παραπάνω  όργανο  και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο
και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β)  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των λοιπών στοιχείων  των προσφορών, αποσφραγίζονται  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  ορισθεί  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  θα  ανακοινωθεί  στους
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό,
μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια  α'  και  β'  οι  φάκελοι  της  οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η  κατά  τα  ανωτέρω  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 
ε)  Επισημαίνεται  ότι  σε  περίπτωση που  οι  προσφορές έχουν  την ίδια  ακριβώς  τιμή  (ισότιμες),  η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον  ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Η Οικονομική Επιτροπή είτε  κατακυρώνει,  είτε  ματαιώνει  τη σύμβαση,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  των

άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως
374) του Ν. 4412/2016.

Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να
υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,  κηρύσσεται
έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 11: Δικαιούμενοι συμμετοχής στην διαπραγμάτευση
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών ΄ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 



δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.
4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που  να  εξασφαλίζεται  η  ύπαρξη  ενός  και  μοναδικού  φορολογικού  μητρώου  για  την  ένωση  (πχ
κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Άρθρο 12: Λόγοι αποκλεισμού  
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει
στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν
πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα,

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,  σ. 1),  η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:



αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία
ή/και  η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρική  ασφάλιση.  Δεν
αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους.

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2
του  άρθρου  73  ν.  4412/2016,  πριν  από  την  εκπνοή  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς,  δεν
εφαρμόζεται  η παράγραφος 2.

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4.

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
4 μπορεί να προσκομίζει  στοιχεία προκειμένου να αποδείξει  ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί,με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
δημοσίων  συμβάσεων.

8.  η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά



όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία,  οι  οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)  διενεργηθέντες  ελέγχους.  Οι υπό αα΄ και  ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,  Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ
του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

Άρθρο 13: Κριτήρια επιλογής 
Στην  διαπραγμάτευση  γίνονται  δεκτοί  όλοι  οι  αναγνωρισμένοι  προμηθευτές,  ενώσεις  προμηθευτών,
νομικά  πρόσωπα  καθώς  και  συνεταιρισμοί  που  δραστηριοποιούνται  νόμιμα  με  το  αντικείμενο  της
προμήθειας.  Η  συμμετοχή  στη  διαπραγμάτευση  προϋποθέτει  την  πλήρη  γνώση  και  την  χωρίς  καμία
επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να
προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση και
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης

Άρθρο 14: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
1. Δικαιολογητικά

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 11 και
12 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του
άρθρου 1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών. 

β.  Αν  στις  ειδικές  διατάξεις  που  διέπουν  την  έκδοσή  τους  δεν  προβλέπεται  χρόνος  ισχύος  των
δικαιολογητικών,  θεωρούνται  έγκυρα  εφόσον  φέρουν  ημερομηνία  έκδοσης  εντός  των  έξι  μηνών  που
προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 1.

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να
φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 1.

δ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12

Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  του  άρθρου  12  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  για  την  παράγραφο 1  του άρθρου 12 της  παρούσας:  απόσπασμα του σχετικού μητρώου  (ποινικού
μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση
προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  τα  πρόσωπα  του  τελευταίου  εδαφίου  της
παραγράφου 1 του άρθρου 12.

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 12: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης
ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.



Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα,

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Η  ασφαλιστική  ενημερότητα  καλύπτει  τις  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις  του  προσφέροντος  οικονομικού
φορέα  ως  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  για  το  προσωπικό  τους  με  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων,  όσον  αφορά  τα  νομικά  πρόσωπα,  και  των  εκ  των  μελών  της  διοίκησής  τους
εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.

Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά
ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου
12,  το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού  του  κράτους  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 12 της παρούσας.

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η
προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

δ. για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης
(νόμιμος εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,  στους οποίους έχει  χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης,  καθώς  και  η  θητεία  του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου  διοίκησης/  νόμιμου
εκπροσώπου.

ε.  για την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της παρούσας:πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.   Σχετικό  το  με  αριθμ.  πρωτ.  ΕΞ.
184471/10001/1-6-2018 ενημερωτικό έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για την ενεργοποίηση
στην  πύλη  του  ΣΕΠΕ  (www.sepenet.gr)  της  ηλεκτρονικής  υπηρεσίας  υποβολής  αίτησης  και
αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. 

στ)  Πιστοποιητικό  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι
οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο
Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο,  έκδοσης  τελευταίου  εξαμήνου,  με  το  οποίο
πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  αφετέρου  το ειδικό επάγγελμά τους,  ή  βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.

Στην  περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της
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χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Άρθρο 15: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στην διαπραγμάτευση κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 5 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 16: Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής (Πρβλ παρ.1α, 3, 4, 5 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016  :

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)

Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  κατατίθεται  από  τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση, θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή
ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ(161.287,76) , ήτοι 3.225,76 €

Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής υπάρχει στο παράρτημα IV.

η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών, και  

  

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

Οι  εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνουν  αποδεκτές  από  την  υπηρεσία,
πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.

2.  Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής υπάρχει στο παράρτημα IV.

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -
μέλη  της  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη-μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,
σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να εκδίδονται  από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή



μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των ειδών της ομάδας κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται
σταδιακά ύστερα  από γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  κατά  ποσό που  αναλογεί  στην  αξία  του
μέρους  της  ποσότητας  που  παραλήφθηκε  οριστικά.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των
παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Άρθρο 17: Γλώσσα διαδικασίας
1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε
άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

2  Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία,  καθώς  και  τα  αποδεικτικά  έγγραφα
συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.

Ειδικότερα,  όλα  τα  δημόσια  έγγραφα  που  αφορούν  αλλοδαπούς  οικονομικούς  φορείς  και  που  θα
κατατεθούν  από τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα,  και  η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.  είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

4  Ενημερωτικά και  τεχνικά  φυλλάδια και  άλλα έντυπα-εταιρικά  ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή,  καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,  θα
γίνονται  υποχρεωτικά  στην  ελληνική  γλώσσα.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  διευκολύνει  την



επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία
διερμηνέων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μαλανδράκης Ιωάννης

Γεράνι 12-7-2018
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ:

ΠΡΟΫΠ.: 

ΧΡΗ/ΣΗ :  

Κ.Α.                                       

ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

199.996,82€ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΠΔΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

64.6233.001
                            

                                                              ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Το έργο αφορά εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από

την πλημμύρα της 26ης Οκτωβρίου του 2017.

Μετά από έντονη βροχόπτωση που έπεσε στα όρια του Δήμου Πλατανιά, είχαμε πλημμυρικά

φαινόμενα και την πρόκληση μεγάλων ζημιών αφού τα ακραία καιρικά φαινόμενα ήταν παρατεταμένα σε

μικρό διάστημα λίγων ωρών .

Συγκεκριμένα αναφέρουμε:  

α) Μεγάλες ζημιές στην δημοτική οδοποιία (καταπτώσεις, φθορές οδοστρωμάτων).

β) Μεγάλες ζημιές στην αγροτική οδοποιία (καταπτώσεις, μεγάλα νεροπάρματα, ξεπλύματα των

υποβάσεων, υποσκαφή των τσιμεντοστρώσεων).

Αναγκαία είναι η άμεση αποκατάσταση των ζημιών προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια

στις μετακινήσεις των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχή μας 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 



Σε υλοποίηση των ανωτέρω  , η  παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην εκτέλεση εργασιών

αποκατάστασης  της  βατότητας,   στα  όρια  του  Δήμου  Πλατανιά  σύμφωνα  με  τις

αρμοδιότητες του. 

Όσον  αφορά  στο  οδικό  δίκτυο,  μετά   την  εφαρμογή  του  Προγράμματος  «Καλλικράτης»

(Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι αρμοδιότητες για τη συντήρηση των οδών που ανήκαν

στις  καταργηθείσες  Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  (επαρχιακό  οδικό  δίκτυο)  και  στις  πρώην

κρατικές  Περιφέρειες (εθνικό οδικό δίκτυο πλην αυτοκινητόδρομων),  περιήλθαν πλέον στις

νέες  Περιφέρειες  που  συστήθηκαν  με  τον  Ν.  3852/10  και  ασκούνται  από  τις  αρμόδιες

υπηρεσίες τους (αρθ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010). 

Το  υπόλοιπο  δημόσιο  οδικό  δίκτυο  (πλην  αυτοκινητόδρομων),  όπως  προκύπτει  από  τις

αποφάσεις  του  Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ  και  των  Γενικών  Γραμματέων  των  πρώην  κρατικών

Περιφερειών που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006),  ανήκει

στην αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων, εντός των διοικητικών ορίων εκάστου.

Από τα παραπάνω  εύκολα  γίνεται αντιληπτό ότι,  στην αρμοδιότητα του Δήμου Πλατανιά

εμπίπτει ένα εκτενές οδικό δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει:

τοπικούς δρόμους, εντός και εκτός σχεδίων πόλεως και οικισμών

 τμήματα επαρχιακών οδών

Οι εργασίες πυροπροστασίας που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της παρούσας αφορούν :

Απομάκρυνση των όγκων από χώματα τα οποία εμποδίζουν την κυκλοφορία στις οδούς   και

λοιπούς κοινόχρηστους χώρους  αρμοδιότητας του Δήμου. 

στον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και κυρίως των επενδυμένων ή μη τάφρων των

οδών με την απομάκρυνση  από φερτά υλικά.

Επανεπίχωση  με  κατάλληλα  υλικά  των  τμημάτων  στα  οποία  έχει  γίνει  υποσκαφή  από  τα

βρόχινα νερά. 

Στις  παραπάνω  εργασίες  συμπεριλαμβάνονται  οι  όποιες  μετακινήσεις  απαιτηθούν  για  τη

μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων του καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση χρειαστεί

σε νόμιμα  αδειοδοτημένους   χώρους  απόρριψης. 

Για  την  εκτέλεση  των  παραπάνω  εργασιών,  απαιτείται  η  χρήση   χωματουργικών

μηχανημάτων όπως μηχ/κός εκσκαφέας (τύπου JCB και τσάπα) , Φορτηγό, μικρός φορτωτής,

ισοπεδωτής και προωθητήρας .   Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν δύναται να εκτελέσει τις

παραπάνω  εργασίες   επειδή  δεν  διαθέτει  επαρκώς  τα  απαιτούμενα  μηχανήματα  και  το



εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικού.  Επομένως, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω

θέματα,  οι εν λόγω εργασίες θα ανατεθούν    σε ιδιώτη εργολάβο. 

Επισημαίνεται ότι, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη λήψη όλων των

μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζόμενων και τρίτων ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Θα πρέπει  να δοθεί  ιδιαίτερη  προσοχή και  μέριμνα κατά την διάρκεια  των εργασιών στα

εντοπιζόμενα δίκτυα υποδομών τόσο των Δημοσίων Επιχειρήσεων ή/και Οργανισμών Κοινής

Ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή/και Ο.Κ.Ω. αντίστοιχα), όσο και άλλων τεχνικών έργων (π.χ. επιφανειακό

δίκτυο άρδευσης)  και λοιπόν εμποδίων. 

Επιπλέον, η τήρηση κατά τη διάρκεια των εργασιών ημερολογίου, η λήψη φωτογραφιών ή /και

η αποτύπωση των παρεμβάσεων σε χάρτες κρίνεται απαραίτητη. 

Επισημαίνεται  ότι,  εκτός από τις  προγραμματισμένες εργασίες, με την  παρούσα εργολαβία

εργασιών θα αντιμετωπισθούν και πιθανά  έκτακτα περιστατικά, απρόβλεπτες εργασίες

που  μπορεί  να  απαιτηθούν  για  την  πρόληψη  πυρκαγιών  (π.χ.  απομάκρυνση  εμποδίων)

σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Για τις προγραμματισμένες εργασίες ο ανάδοχος θα ενημερώνεται μία (1) ημέρα πριν ενώ για

τα έκτακτα περιστατικά είναι υποχρεωμένος να παρέχει την υπηρεσία του επί τόπου του έργου

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ωρών από την ειδοποίηση του.                                

                                                              

                                                         Ιούλιος 2018

                                            

                                             ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                            

     Για τη σύνταξη

Θέμης Μπουλταδάκης 

Τοπογράφος Μηχανικός

Η Προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών

Έργων

Νάνσυ Μαρκουλάκη

Πολιτικός Μηχ/κός

           Η προϊσταμένη της    

            Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

          Άννα Κακαβελάκη

         Πολ/κός Μηχ/κός

      



 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λόγω της φύσης των εργασιών  είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο 

χρόνος χρήσης έκαστου μηχανήματος και επομένως οι παρακάτω ποσότητες είναι 

ενδεικτικές:

Μηχάνημα

Κόστος
απασχόλησης

σε  €
Ποσότητα Μ/Μ

Δαπάνη  
σε  €

Μηχ/κός εκσκαφέας  τύπου JCB
 ή αναλόγων μηχανημάτων,
 διαφόρου  οίκου κατασκευής, με ελάχιστη 
ιπποδύναμη 70PS 45 700 ΩΡΑ 31.500,00

Φορτηγό  ανατρεπόμενο οφέλιμου 
φορτίου άνω των 9 τόννων

45 700
ΩΡΑ

31.500,00

Μηχανικός ελαστιχοφόρος εκσκαφέας 
(τσάπα)  ελάχιστης ιπποδύναμης 95PS

60 300
ΩΡΑ

18.000,00

Μηχανικός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 
(τσάπα)  ελάχιστης ιπποδύναμης 180PS

80 250
ΩΡΑ

20.000,00

Μικρός μηχανικός εκσκαφέας (τσαπάκι) 
μέγιστης ιπποδύναμης 50ΡS

40 314
ΩΡΑ

12.560,00

Ισοπεδωτής με ελάχιστη ιπποδύναμη 150 PS
60 220

ΩΡΑ
13.200,00

Προωθητήρας με  ιπποδύναμη εως 150PS
40 200

ΩΡΑ
8.000,00

Προωθητήρας με  ιπποδύναμη 
 150PS – 199PS

70 200
ΩΡΑ

14.000,00

Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 100PS 55 200 ΩΡΑ 11.000,00
Μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών-
μπάζα (υλικά βυθοσκόπησης) σε 
αδειδοτημένο χώρο (0,35Χ30km)

10,5 113 ΤΟΝ 1.186,50

ΔΑΠΑΝΗ 160.946,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



Υποδοχή  σε  αδειδοτημένο  χώρο  των
προϊόντων  εκσκαφών  –μπάζα  (υλικά
βυθοσκόπησης) (κωδικός ΕΚΑ170506)

3,02 113 ΤΟΝ 341.26

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 161.287,76
ΦΠΑ 24% 38.709,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 199.996,82

Στην ωριαία απασχόληση μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την εργασία

(απασχόληση  του  μηχανήματος,  του  χειριστή  και  του  βοηθού  χειριστή,  όπου  αυτό

προβλέπεται). Στις παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβάνονται οι όποιες μετακινήσεις απαιτηθούν

για  τη  μεταφορά και  απόρριψη των προϊόντων του καθαρισμού (κλαδιά,  μπάζα,  προϊόντα

θρυμματισμού)   σε οποιαδήποτε απόσταση χρειαστεί σε νόμιμα  αδειοδοτημένους   χώρους

απόρριψης. 

Η χρονική  διάρκεια  των εργασιών  θα είναι  3  μήνες  από  την  υπογραφή της  σύμβασης.  Η

δαπάνη  των  εργασιών   ανέρχεται  στο  ποσό  των  199.996,82€  με  ΦΠΑ   και   θα

αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δήμου Πλατανιά του έτους 2018 

Ιούλιος 2018 

                                         

                                                 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                            
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         Πολ/κός Μηχ/κός



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ρθρο 1ο  Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα προβλέπεται η μίσθωση μηχανημάτων για: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

» που εκτελείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

2. του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10

3. τις διατάξεις  του Ν.4412/2016 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το Συμφωνητικό 

β. Η οικονομική προσφορά

γ. Η συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ. Η  Τεχνική περιγραφή

ε. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Άρθρο 4ο :Χρόνος  παροχής υπηρεσίας 

Ως  χρόνος  εκτέλεσης των εργασιών  ορίζεται 3 μήνες  από την   ημερομηνία υπογραφής  της

σύμβασης

Άρθρο 5ο :Υποχρεώσεις του αναδόχου 

5.1 H συμμετοχή στην διαδικασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι

οι διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει γνώση της φύσης των εργασιών  και έχουν πλήρη γνώση των

γενικών και τοπικών συνθηκών.  

5.2. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προφυλάγει  και  προστατεύει  τη  βλάστηση  όπως

δέντρα και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται για την εκτέλεση

των εργασιών, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους

λόγω αυθαίρετης  κοπής  ή  βλάβης  δέντρων,  απόθεσης υλικών,  λόγω κακού χειρισμού των

μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα.



5.3. Σε  περίπτωση  ζημιάς  ή  καταστροφής  σε  υπάρχουσες  κατασκευές  ή  σε  στοιχεία  του

φυσικού περιβάλλοντος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα

(ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, με

δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης.

5.4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας

με εξειδικευμένο έμπειρο  προσωπικό, μηχανήματα, φορτηγά αυτοκίνητα εργαλεία κ.λ.π.  και

ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή

της. 

5.5. Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του

ή  στο  προσωπικό  του  εργοδότη,  ή  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  ώστε  να  εξαλείφονται  ή  να

ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι  ατυχημάτων  ή  επαγγελματικών  ασθενειών  κατά  την  φάση

εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

Να  παρέχει  μέσα  ατομικής  προστασίας,  να  επιβλέπει  ανελλιπώς  την  ορθή  εφαρμογή  των

μέτρων  ασφάλειας  και  υγείας  των  εργαζομένων,  να  τους  ενημερώνει/εκπαιδεύει  για  την

αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και

να  διευκολύνει  τη  συμμετοχή  τους  σε  ζητήματα  ασφάλειας  και  υγείας  σύμφωνα  με  την

ισχύουσα νομοθεσία.

5.6. Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία  περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής

σήμανσης,  περί  μέτρων  υγιεινής  κλπ  αποδεχόμενος  ότι  είναι  ο  μόνος  και  αποκλειστικά

υπεύθυνος  ποινικά  και  αστικά,  για  οποιαδήποτε  ατύχημα   ήθελε  προκληθεί  από  αμέλεια

εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ’ όλη τη διάρκεια

του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. 

5.7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών (πχ διακοπή ή ρύθμιση της κυκλοφορίας κλπ)

 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών 

Οι  τιμές   δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 7  ο    Ανωτέρα Βία 



Ως  ανωτέρα  βία  θεωρείται  κάθε  απρόβλεπτο  και  τυχαίο  γεγονός  που  είναι  αδύνατο  να

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας

είναι  :  εξαιρετικά  και  απρόβλεπτα  φυσικά  γεγονότα,  πυρκαγιά  που  οφείλεται  σε  φυσικό

γεγονός  ή  σε  περιστάσεις  για  τις  οποίες  ο  εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,

αιφνιδιαστική  απεργία  προσωπικού,  πόλεμος,  αιφνίδια  ασθένεια  του  προσωπικού  του

εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος

οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε

συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν

λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο  όρος  περί  ανωτέρας  βίας  εφαρμόζεται  ανάλογα  και  για  τον  εντολέα  προσαρμοζόμενος

ανάλογα.

Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής

Για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας  ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με την

υπηρεσία για την οργάνωση του προγράμματος και την εκτέλεσή του.  Επίσης θα πρέπει να

τηρεί ημερολόγιο,  να λαμβάνει  φωτογραφίες πριν και μετά  την επέμβαση και να αποτυπώνει

σε χάρτη τα σημεία επέμβασης. 

Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο ποσόν που θα διαμορφωθεί, μετά την προσφορά που

θα  δώσει  επί  των  τιμών  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  μελέτης  (σύμφωνα  με  τις

τεχνικές προδιαγραφές της), προκειμένου να είναι μειοδότης.

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται και τμηματικά  ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου

παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, εφόσον δεν

υπάρχουν νομικά κολλήματα και μετά τον προληπτικό έλεγχο από τον επίτροπο του ελεγκτικού

συνεδρίου  σύμφωνα με τον ν.  3202/2003

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η

αμοιβή δεν υπόκειται  σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και  παραμένει

σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 9ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις

O ανάδοχος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  βαρύνεται  με  όλους  ανεξαιρέτως  τους

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που

ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.



Άρθρο 10ο :     Επίλυση διαφορών

Διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις.

Ιούλιος 2018 

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

     Για τη σύνταξη

  Θέμης Μπουλταδάκης 

  Τοπογράφος μηχανικός

Η Προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών

Έργων

       Νάνσυ Μαρκουλάκη 

     Πολιτικός Μηχ/κός

           Η προϊσταμένη της    

            Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 

          Άννα Κακαβελάκη

         Πολ/κός Μηχ/κός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων την 26/10/2017 στον Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, 4ο υποέργο:

«ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Προϋπολογισμού δαπάνης: 199.996,82€ με ΦΠΑ

Μηχάνημα

Κόστος
απασχόλησης 

σε  €
Ποσότητα Μ/Μ Δαπάνη 

 σε  €

Μηχ/κός εκσκαφέας  τύπου JCB
 ή αναλόγων μηχανημάτων, διαφόρου  οίκου 
κατασκευής, με ελάχιστη ιπποδύναμη 70PS 700 ΩΡΑ

Φορτηγό  ανατρεπόμενο οφέλιμου φορτίου 
άνω των 9 τόννων

700 ΩΡΑ

Μηχανικός ελαστιχοφόρος εκσκαφέας 
(τσάπα)  ελάχιστης ιπποδύναμης 95PS 300 ΩΡΑ

Μηχανικός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 
(τσάπα)  ελάχιστης ιπποδύναμης 180PS 250 ΩΡΑ

Μικρός μηχανικός εκσκαφέας (τσαπάκι) 
μέγιστης ιπποδύναμης 50ΡS 314 ΩΡΑ

Ισοπεδωτής με ελάχιστη ιπποδύναμη 150 PS 220 ΩΡΑ

Προωθητήρας με  ιπποδύναμη εως 150PS 200 ΩΡΑ

Προωθητήρας με  ιπποδύναμη  150PS – 
199PS

200 ΩΡΑ

Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 100PS
200 ΩΡΑ

Μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών-μπάζα 
(υλικά βυθοσκόπησης) σε αδειδοτημένο 
χώρο (0,35Χ30km) 113 TON

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υποδοχή σε αδειδοτημένο χώρο των  
προϊόντων εκσκαφών – μπάζα (υλικά 
βυθοσκόπησης) (κωδικός ΕΚΑ170506)

3,02 113 TON 341.26

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

....../...... /2018

Ο Προσφέρων/ουσα
(σφραγίδα- υπογραφή)

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε
με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... ………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... ………………………………….. 

γ)  (πλήρη επωνυμία) ........................,  ΑΦΜ: ......................  (διεύθυνση) ....................… ατομικά και για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,  για  τη  συμμετοχή  του/της/τους  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ..................…  Διακήρυξη
…………………………… της  (Αναθέτουσας  Αρχής,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης:  “(τίτλος
σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ............... Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται
στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. . 

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε  την  Τράπεζα  μας  απαλλαγμένη  από  κάθε  σχετική  υποχρέωση  εγγυοδοσίας  μας.  Σε  περίπτωση
κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  πάγιο  τέλος  χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε  να  παρατείνομε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας,  στο  οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Διακήρυξης,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε
υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.



2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής ................................. 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής ................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………………………

υπέρ του:

(i)  [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ...................,  ΑΦΜ:  ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ....................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της
ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των …/ της υπ αριθ .....  σύμβασης
“(τίτλος  σύμβασης)”,  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη  ...........................  της
(Αναθέτουσας Αρχής). Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....
….  ημέρες  από  την  απλή  έγγραφη  ειδοποίησή  σας.  Η  παρούσα  ισχύει  μέχρι  και  την  ...............  (αν  προβλέπεται
ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό
των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε


