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Απόσπασμα από το 06ο πρακτικό της από 26-03-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων δημοπράτησης, για <Καθαρισμοί περιοχών νήσου Λέρου>»
Σήμερα στις 26 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
1620/22-03-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας)
4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- (Μέλος Πλειοψηφίας)
5.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Κοντραφούρης Αντώνιος -( Μέλος Πλειοψηφίας)
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε
η συζήτηση των θεμάτων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 30
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση μελέτης και
κατάρτιση όρων δημοπράτησης, για <Καθαρισμοί περιοχών νήσου Λέρου>», ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι
σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού
επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η
αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να
προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον
δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται
εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 4.Η 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. 5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα
έγγραφα της σύμβασης.»
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών
τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην
περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον
πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του
κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου
δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη».
Στη συνέχεια ανέφερε ότι με την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.
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76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, όπου έγινε εγγραφή του Κ.Α. 30.6279.0015 με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου».
Με την υπ’ αριθ. 213/2019 με ΑΔΑ:753ΙΩΛΓ-Β9Π απόφαση του Δημάρχου Λέρου εγκρίθηκε το
πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ:19REQ004471931 2019-02-18 που
αφορά τον καθαρισμό περιοχών Ν. Λέρου και διατέθηκε η αντίστοιχη πίστωση στον Κ.Α. 30.6279.0015 του
προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, ποσού εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα
ευρώ (69.849,00€) ενώ έγινε και η απαραίτητη ανάληψη υποχρέωσης.
Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 36/2019 με ΑΔΑ:ΨΘΨΠΩΛΓ-8Μ2 απόφαση του Δημοτικού μας
Συμβουλίου, διαπιστώθηκε έπειτα από την με αριθ. πρωτ. 966/18-02-2019 αιτιολογημένη εισήγηση των
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών καθαριότητας, με ίδια
μέσα του Δήμου μας, καθότι ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών σε
καθημερινή βάση απαιτεί μέσα και προσωπικό που μετά βίας ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους. Ο
εκσκαφέας που διαθέτουμε, λόγω παλαιότητας παρουσιάζει διαρκώς βλάβες και γνωρίζετε ότι αποτελεί πάγιο
αίτημά μας η προμήθεια νέου εκσκαφέα. Σημειώνουμε ότι δεν διαθέτουμε χειριστή εκσκαφέα. Επίσης ο
κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τους θερινούς κυρίως μήνες απαιτεί τον έγκαιρο καθαρισμό και αποψίλωση των
δρόμων και των κοινοχρήστων περιοχών. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών καθορίζεται σε πέντε (6)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αριθ. 7/2019
μελέτη με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό
προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 69.849,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.17%), το οποίο έχει προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του δήμου οικ. έτους 2019 στον Κ.Α. 30.6279.0015, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται
ανωτέρω.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη να προβούν:
Α) στην έγκριση της υπ’ αρ. 7/2019 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» όπως αυτή
συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 69.849,00ευρώ (με
Φ.Π.Α.17%) και
Β) στον καθορισμό των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου
για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου»
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και
έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Την εισήγηση του Προέδρου
Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08,08,2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Την υπ’ αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
Την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ:19REQ004471931
2019-02-18
Την υπ’ αριθ. 213/2019 με ΑΔΑ:753ΙΩΛΓ-Β9Π απόφαση του Δημάρχου Λέρου
Την υπ’ αριθ. 36/2019 με ΑΔΑ:ΨΘΨΠΩΛΓ-8Μ2 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
Την με Α.Π.: 966/18-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου μας
Την υπ’ αριθ. 7/2019, μελέτη με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου», όπως αυτή συντάχθηκε από
την Τ.Υ.Δ.Λ.
Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 7/2019 μελέτη με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» όπως αυτή
συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 69.849,00ευρώ (με
Φ.Π.Α.17%), όπως αυτή συντάχθηκε από την ΤΥΔΛ. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6279.0015
του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019. Η Τεχνική έκθεση της εν λόγω μελέτης έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ :

Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου.

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Κ.Α 30.6279.0015

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η έκθεση αυτή αφορά στις εργασίες που αποτελούν το φυσικό αντικείμενο της εργασίας με τίτλο
‘’Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου’’ σύμφωνα με τα παρακάτω:
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας καθορίζεται σε έξι (6) μήνες.
Ως χώρος συμβατικής εργασίας του ανάδοχου ορίζονται οι παρακάτω προσδιοριζόμενες περιοχές της νήσου
Λέρου.
Προσδιορισμός της εργασίας
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η ελάχιστη συχνότητα εκτέλεσης ορίζονται ως εξής :
Καθαριότητα σε όλο το μήκος και πλάτους του οδικού δικτύου του νησιού, όπως προσδιορίζεται παρακάτω.
Δηλαδή, με δικά του μέσα ο ανάδοχο οφείλει να προβαίνει στην περισυλλογή, την φόρτωση σε οχήματα από
τις παρακάτω περιοχές και να απομακρύνει από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια :
Α) το χώμα που έχει συσσωρευτεί από βροχές, κατολισθήσεις ή έχουν αφεθεί από ιδιώτες στους δρόμους ή στα
πεζοδρόμια. Η εργασία θα γίνει με μηχανικά μέσα παράλληλα όμως και με χειρονακτική εργασία. Θα
χρησιμοποιηθούν εργάτες, σάρωθρα (σκούπες) ή φορτωτής μικρός, τσάπες για αποψίλωση.
Τα προϊόντα τα οποία θα προκύπτουν από τον καθαρισμό (χώματα, μπάζα, χόρτα, άχρηστα αντικείμενα, κλαδιά
κτλ.) θα μεταφερθούν με αυτοκίνητα στον χώρο απόρριψης απορριμμάτων.
Β) στους δρόμους που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια αλλά ρείθρα, αυτά θα καθαρίζονται επιμελώς και θα έρχονται
στην αρχική τους κατάσταση, τα δε προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται στον χώρο απόρριψης απορριμμάτων
του Δήμου.
Γ) οι δεντροστοιχίες που βρίσκονται στους δρόμους και τα δέντρα στους κοινόχρηστους χώρους θα ασπρίζονται
αφού πρώτα κοπούν τα νέα ανοίγματα του δέντρου ( μικρά κλαδιά) σε ύψος τουλάχιστον 2 μ. και αφαιρεθούν
παλαιοί φλοιοί και τυχόν επιγραφές από τον κορμό του δέντρου.
Κατόπιν, τα δέντρα θα ασπρίζονται με υδράσβεστο, με βούρτσα, ο οποίος θα είναι σε αναλογία 3 μέρη ασβέστη,
1 μέρος νερού. Επίσης κατά μήκος του οδικού δικτύου του νησιού υπάρχουν τοίχοι οι οποίοι θα ασπρίζονται
επιμελώς με βούρτσα.
Δ) άχρηστα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν κατά μήκος των δρόμων ή σε χώρους δημοτικούς ή δημοτικά
παρκινγκ θα απομακρύνονται και θα εναποθέτονται στο χώρο απόρριψης απορριμμάτων.
Ε) Καθαριότητα των ακτών και των επισκέψιμων παραλιών της Ν. Λέρου διαθέτοντας τα κατάλληλα κατά
περίπτωση μηχανήματα ώστε να επιτυγχάνεται ο καθαρισμός αμμωδών και βοτσαλωτών επιφανειών, καθ’ όλο
το συμβατικό διάστημα. Το εποχιακό κλάδεμα των δέντρων (αρμυρίκια) καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας,
περιλαμβάνεται επίσης στις παρεχόμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες. Κράσπεδα, τοιχία, στηθαία, και κολωνάκια
στις παραλιακές ζώνες θα ασπρίζονται επιμελώς με βούρτσα.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ-ΜΠΛΕΦΟΥΤΙ
Από Σμαλού έως Αεροδρόμιο και ο δρόμος προς Αϊ Γιάννη.
Ο δρόμος από το Διοικητήριο 588 Τ.Ε. ως τέρμα παραλίας στο Μπλεφούτι. Θα καθαριστεί από χωματισμούς το
κεντρικό γεφύρι Μπλεφούτι. Ο δρόμος προς την Αγ. Κιουρά.
Καθαρισμός από φυτά, χόρτα, άχρηστα αντικείμενα, χωματισμούς, άσπρισμα δέντρων και στηθαίων ή τοίχων.
2) ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΡΑΣ, ΓΟΥΡΝΑΣ
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Από πλατεία Καμάρας προς Γούρνα, ο δρόμος του Αγ. Κωνσταντίνου και ο παραλιακός δρόμος της Γούρνας έως
διασταύρωση Δρυμώνα. Δρόμοι: από ‘’Φρουτεμπορική’’ ως Παγώνη Μανώλη, από Κουτούζου Γιώργου ως
Χατζημιχάλη Σταύρου και από αντλιοστάσιο Αλίντων ως Κοντογιωργάκη Ευστράτιου. Περιοχή ‘’Γερμανού’’ από
Σιφουνιού Δημήτρη ως Αναστασίου Δημήτρη. Δρόμοι Κόκκαλης. Περιοχή ‘’Γράβια’’ και Άγιος Ισίδωρος. Περιοχή
Γούρνα: Δρόμος Πλαφούτενας, δρόμος από Κουτούζου Πέτρου ως Χαρινού Βασίλη, δρόμος από Ελένη Νικόλα
ως Καστή Κων/νου και εν συνεχεία ως Πλόχωρου Μανώλη. Καθαρισμός – απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων,
ασπρίσματα δρόμων – αποψίλωση φυτών – χόρτων.
3) ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΥΜΩΝΑ
Καθαρισμός κεντρικού δρόμου από διασταύρωση Γούρνας έως εκκλησία Αγ. Γιώργη, άσπρισμα δέντρων –
τοίχων και της εκκλησίας του Αγ. Γιώργη. Περιοχή Περιοχή Άνω Δρυμώνα: Καθαρισμός δρόμου από κεντρική
οδό ως νεκροταφείο Άγιου Ιωάννη και παράκαμψη Σκόρδου Μαρίας ως λιμάνι.
4) ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΛΟΙ ΠΛΑΚΕΣ
Κεντρικός δρόμος , καθαρισμός τάφρου ομβρίων. Καθαρισμοί δρόμων: Μύλοι - Γοργονιού, έως Μυκονιάτη
Δημήτρη και από Αγ. Ιωάννη ‘’Πολυάνεμο’’ έως Γιαννουκά Δημήτρη. Από διασταύρωση Δρυμώνα έως Π.Ι.Κ.Π.Α.
Δρόμος προς Αϊ Γιώργη έως Κουβά Παντελή, καθώς και οι δευτερεύοντες δρόμοι του οικισμού. Δρόμοι από
Πλάκα ως Αθανασίου Μανώλη και από Πλάκα προς Ορφανού Βασίλη.
Καθαρισμός από φυτά, χόρτα, άχρηστα αντικείμενα, άσπρισμα δέντρων και στηθαίων ή τοίχων.
5) ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΚΙΟΥ
Κεντρικός άξονας Λακκί- Άγκυρα- Σπήλια. Δρόμος Σκουλούδι (από Σπανού) προς Δ.Ε.Η. Δρόμος προς οικία Αντ.
Μπίλη. Δρόμος από Σκουλούδι – Άγιος Νεκτάριος ως Φλαμπού – Κουτούζου Ιωάννη. Δρόμος Σκουλούδι ως
Φαρακλού. Παλαιός Άγιος Νικόλαος. Ποταμός Ζαΐρη. Δρόμοι προς Αμμουδαριές, Βαγιά και Λενικό. Δρόμος από
Νοσοκομείο έως Πλάκα. Παραλιακός δρόμος Λακκίου ως Μερικιά και Κλειστό Γυμναστήριο. Δρόμος από ξενώνα
ΥΝΤΕΛ, συνεργείο Νικηφόρου ως Καμαράκι.
Όλοι οι κύριοι και δευτερεύοντες δρόμοι κεντρικού οικισμού Λακκίου.
Προβλέπονται: Καθαρισμοί, κλάδεμα δέντρων και θάμνων, ασπρίσματα στηθαίων, τοίχων, κρασπέδων
πεζοδρομίων και δέντρων και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων.
6) ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΜΕΝΙΩΝ
Κεντρικός δρόμος. Πάρκο Τεμενίων. Παραλία Τεμενίων. Δρόμος προς Ξηρόκαμπο. Δρόμοι προς Άγιο Πολύκαρπο.
Στενό Κωνσταντάρα Πέτρου ως κεντρικό δρόμο Αγ. Πολυκάρπου. Δρόμος Παγώνη Μικέ –Ευσταθιάδη –
Μπαλαμπάνη – Ντεληγιώργη. Δρόμος από Σπανού Ιωάννη ως Κουτούζου Γιώργου. Δρόμος από Ακασή Στέλιου,
αριστερά από Σπανού Ιωάννη – Κουτούζου Ιωάννη – δεξιά Κουτούζου – Σιφουνιού Βασίλη – Αγ. Στυλιανός –
Γιαννουκά Παντελή ως κεντρικό δρόμο Βουρλίδια. Δρόμος Κουτούζου Ιωάννη – Νταλαρή Νικήτα – Βρατσάλη
Δημήτρη (Βουρλίδια). Καθαρισμοί, αποψιλώσεις, ασπρίσματα και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων.
7) ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ
Κεντρικός δρόμος από Λέπιδα ως εστιατόριο Διαμαντάρα. Δρόμος από Άγιο Φανούριο ως παλιό λατομείο και
δρόμος από Άγιο Φανούριο προς οικία πατήρ Στέργιου. Κλιμακωτός δρόμος Παλαιοκάστρου. Παραλιακός δρόμος
προς νέο λιμάνι και προς παλιό λιμάνι. Δρόμος Αρμενιάκου έως θάλασσα. Δρόμος προς Καβουράδενα.
Καθαρισμός ανοιχτού αγωγού εμπρός στο ξενοδοχείο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
8) ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΑΜΠΟΥ
Δρόμος από Ακασή έως Άγκυρα. Δρόμος από Κουβά έως Νταλαρή. Δρόμος από Ευσταθιάδη ως Αγιο Πολύκαρπο.
Δρόμος από Άγκυρα ως Αϊ Γιώργη Βουρλίδια.
9) ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΔΑΡΙΕΣ
Δρόμος από Γλύνη ως Αγ. Νικόλαος (Ράδιο) και από Κουτούζου ως σούπερ μάρκετ Γιαννακού. Δρόμος από Αγ.
Νικόλαο (Ράδιο) ως Κασδοβασίλη Νικόλα. Δρόμος από Άγιο Θεολόγο προς Πλάκα. Καθαρισμός δρόμων,
άσπρισμα και κλάδεμα.
10) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΚΥΡΑΣ – ΒΡΟΜΟΛΙΘΟΥ
Κεντρικός δρόμος από ταξί Πλατάνου – Άγκυρα – Λακκί.
Περιφερειακός δρόμος από Ντεληγιώργη – Ταξιάρχη – Πρατήριο Μαυρουδή. Δρόμος Βρομολίθου. Δρόμος
Τουρκοπήγαδου και δρόμος παραλίας Τουρκοπήγαδου. Δρόμος Λουλουργά. Δρόμος Βία Σαβόγια – πλατεία Αγ.
Σαράντα. Περιοχή Κεραμωτό: Δρόμος από Κουτούζου Νικόλα – Παλιά Αγ. Ειρήνη ως δρόμο προς Αμμουδαριές.
Καθαρισμός δρόμων, άσπρισμα και κλάδεμα.
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11) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΤΕΛΙ
Δρόμος από Πλάτανο προς Παντέλι, έως και τις εγκαταστάσεις Βιολογικού. Δρόμος προς Κάστρο Όλοι οι
κλιμακωτοί δρόμοι Χριστού περιμετρικά του ναού, δρόμοι και πλατεία Αγίου Νεκταρίου, Σπήλια, Παντέλι.
Περιοχή Καλληκάρι – Παπαφώτη. Όλοι οι δευτερεύοντες κλιμακωτοί δρόμοι στα Σπήλια από κεντρικό δρόμο
Παντελίου ως τον άνω δρόμο και στενά καλντερίμια.
12) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Δρόμος προς Χριστό. Δρόμος προς Ευαγγελισμό. Δρόμος Αγ. Βαρβάρας. Σκάλες Κάστρου, σκάλες Πισσαράκη.
Δρόμος προς Πάτελο. Περιοχή Αγκουμούλι και Ταξιάρχης και οι κλιμακωτοί δρόμοι. Δρόμος προς κοιμητήριο
Ταξιάρχη.
13) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Κλιμακωτοί δρόμοι. Κάστρου – Μπίλη – Φλάγκου – Καλογιάννη – Παλαιό Γηροκομείο – Πηγαδούλια.
Δρόμος Μπρούτζι – Αγ. Παρασκευή.
Στην περιοχή θα γίνεται αποκομιδή απορριμμάτων, απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων. Θα ασπριστούν οι
κλιμακωτοί δρόμοι, τοίχοι, δέντρα και όπου υπάρχουν λιθοδομές.
14) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
Δρόμος προς Μπρούτζι. Δρόμος Παπαλευτέρη. Κλιμακωτοί δρόμοι κάτω Πατέλου. Άνω Πάτελο: Δρόμος από
αντλιοστάσιο Πατέλου ως Σιφουνιού Δημήτρη. Δρόμος Πάτελο – Ράχη. Δρόμος από διασταύρωση Πατέλου προς
Αγ. Παντελεήμονα. Περιοχή Αγίας Αικατερίνης και Αγίου Αντωνίου καθώς και εκβολή ποταμού πλησίον οικίας
Παπαλευτέρη. Όλοι οι δευτερεύοντες κλιμακωτοί δρόμοι Αγίας Μαρίνας (Από Αστυνομία ως περιφερειακό δρόμο
Πατέλου). Πεζόδρομοι περιοχής δημοτικών σχολείων (από Μουσείο ως οικία Σμάλη και από Οδηγισμό – Πλατεία
Καμπούρη – Σολονάκη- Παλιό ΙΚΑ).
15) ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΙΘΩΝΙΟΥ
Από κεντρικό δρόμο προς Αγγέλου Ιωάννη. Από κεντρικό δρόμο από Ασβεστά ως Κοσάρη Γεωργίου. Από
κεντρικό προς ‘’Νεφέλη’’- Φυλακούρη Νικόλα – ως Μάρακα. Περιοχή Αγ. Ελευθερίου, από κεντρικό ως
Διαμαντόπουλο Νίκο. Από κεντρικό (οικίσκος αντλιοστασίου) –Συριδάκη Αντώνη –Αγγέλου. Δρόμος από
Συριδάκη (αριστερά) ως Γιαννουκά Κων/νου. Δρόμος από Συριδάκη (ευθεία) ως Ντρίτση Σταματίας.
16) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΝΤΩΝ
Κεντρικός δρόμος, Αγία Μαρίνα έως Δύο Λυσκάρια. Δρόμος από Πλατεία Αγ. Σαράντα προς Καμαράκι Κερουλά.
Δρόμος προς Αγ. Λουκά. Δρόμος από Σαράγια ως Αντιάρτη Ιωάννη. Δρόμος από Σαράγια ως Κουμπάρου
Ισίδωρου και Πλατή Μιχάλη. Δρόμος από Αγ. Λουκά ως Γρύλλη Μανώλη και από εκεί δεξιά ως κεντρικό δρόμο.
Δρόμος από καφετέρια Αργώ έως Κοντού.
17) ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ Ν. ΛΕΡΟΥ
Όπως προαναφέρθηκε ο ανάδοχος θα διαθέτει τα κατάλληλα κατά περίπτωση μηχανήματα και εξοπλισμό ώστε
να επιτυγχάνεται ο καθαρισμός αμμωδών και βοτσαλωτών παραλιών. Η τελική επιφάνεια θα διαστρώνεται και
θα είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους απορρίμματα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Το εποχιακό κλάδεμα
των δέντρων (αρμυρίκια) καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας θα γίνεται από τον ανάδοχο. Κράσπεδα, τοιχία, στηθαία,
και κολωνάκια στις παραλιακές ζώνες θα ασπρίζονται επιμελώς με βούρτσα μετά τον καθαρισμό και την
αποψίλωση.
Γενικά ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνά για τον καλλωπισμό των φυτών και το άσπρισμα με ασβέστη των χώρων.
Ο καθορισμός των δρομολογίων και οι ώρες καθώς και η βελτίωσή τους θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με
τον Δήμο.
Επειδή η εργασία σχετίζεται με την καθαριότητα και την υγεία των κατοίκων, ο ανάδοχος υποχρεούται να
εκτελεί αυτό όσο δυνατό τελειότερα βάσει των όρων της παρούσας και να αποκομίζει τόσα απορρίμματα όσα
θα χρειαστεί για να παραμένει η περιοχή του συμβατικού χώρου εργασίας διαρκώς καθαρή.
Τα συλλεγόμενα απορρίμματα θα μεταφέρονται προς τον χώρο τελικής διάθεσης που θα υποδείξει ο Δήμος, και
όπου θα απορρίπτονται από τον ανάδοχο για λογαριασμό του Δήμου.
Το πρόγραμμα εργασίας θα καταρτίζεται από κοινού με την Υπηρεσία και θα τυγχάνει της εγκρίσεως της.
Το ποσοστό της χειρωνακτικής εργασίας που αφορά στον καθαρισμό ανέρχεται σε 10% και τα ασπρίσματα
(υδροχρωματισμοί) επίσης 10% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Το υπόλοιπο ποσοστό 80% αφορά στη
χρήση μηχανημάτων και οχημάτων (εκσκαφέας περιστρ/νος, φορτωτής- σάρωθρο, φορτηγό).
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Η εργασία είναι αρχικού προϋπολογισμού 69.849,00€ από τα οποία τα 59.700,00€ αφορούν εργασίες και
τα υπόλοιπα 10.149,00€ αφορούν Φ.Π.Α. και έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου 2019 στον
Κ.Α 30.6279.0015. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ147/08.08.2016 Α'.
2. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
3. του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”.

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:
ΑΡ.ΠΡΩΤ.

/

–

-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του άρθρου 117.
2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209
του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94
5. του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010
6. του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011
7. του Ν. 4042/2012
B. Το υπ΄αριθ. Πρωτ. 951/18-02-2019 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση εκτέλεσης της εργασίας.
Γ. Την υπ΄αριθ. 36/12-03-2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία
εκτέλεσης της εργασίας από τα συνεργεία του Δήμου Λέρου και εγκρίθηκε η διενέργεια της κατόπιν συνοπτικού
διαγωνισμού.
Δ. Την υπ’ αρ. 213/18-2-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία διετέθη η απαιτούμενη πίστωση
για την εργασία (19REQ004477477).
Ε. Την ……../2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 7/2019 μελέτη και
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν. 4412/2016) για την εργασία:
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Περιγραφή εργασίας
Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη

Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου, 6μηνης διάρκειας

59.700,00€ (πλέον Φ.Π.Α 17%)

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το
άρθρου 121 του Ν.4412/2016, ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου στη διεύθυνση: http://www.leros.gr/main/
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ζ) ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις … / 04 / 2019 στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στον Πλάτανο Λέρου
ενώπιον της ορισθείσας αρμόδιας επιτροπής (διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για
ανάθεση εργασιών - υπηρεσιών). Προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν και
ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο Λέρου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
στο γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Λέρου,

Διεύθυνση: Πλάτανος Λέρου Τ.Κ 85400, οι οποίες δεν

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται στην αρμόδια επιτροπή ως την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών (άρθρο
96 Ν. 4412/2016).
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 10:00π.μ.
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 10:30π.μ.
2. Τεύχη Δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη
β) η συγγραφή υποχρεώσεων
γ) η προσφορά του αναδόχου
δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
ε) η τεχνική περιγραφή
3. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής
ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συμπράξεις
αυτών,
που
έχουν
αντίστοιχη
εμπειρία
στην
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εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την σχετική
εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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
1
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
ιι. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
2
3
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .
ιιι. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
4
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).
Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
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1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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
1

2
3

4
5

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες
και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την
παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.
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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).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη 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:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. α) 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
όταν 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 οικονομικός φορέας, 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
6
καταβολή τους .
β) Όταν 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.
3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως
όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο
οικονομικός φορέας 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 της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
8
επιχειρηματικής του λειτουργίας ,
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7
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Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά
συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της
παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις
κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται,
επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά
πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς
και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για
το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά
τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2,4 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 (αυτoκάθαρση). 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, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
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ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .
7. 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.
8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της
σύμβασης.
[Κριτήρια Επιλογής]
1.Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της εργασίας. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν τίθενται κριτήρια.
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Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017.
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3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν τίθενται κριτήρια.
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4.Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη ‘’άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων
απορριμμάτων’’ όπως ορίζεται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 για τα διοικητικά όρια του Δήμου Λέρου.
5.Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
1.
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 4 (λόγοι αποκλεισμού) και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 1,, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
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Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
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2.
Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3
13
περ. γ του ν. 4412/2016 .
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
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αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν .
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παραγράφων 1-6 (λόγοι αποκλεισμού)
15
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά :
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Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016)
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Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις
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Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο
εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα
άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των
οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
13
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
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Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται
και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι
οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α'
της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
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α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο,
β) πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας: ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικά Πρωτοδικείου) για το εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
και για την παράγραφο 2.β, 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
16
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής .
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 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.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 1 των κριτηρίων επιλογής (απόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 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 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
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ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας τους οι οικονομικοί φορείς
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προσκομίζουν ….........-............ . Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του
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επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας τους οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν -.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 4 των κριτηρίων επιλογής, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
‘’άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων απορριμμάτων’’ όπως ορίζεται στην ΚΥΑ Η.Π.
50910/2727/2003 για τα διοικητικά όρια του Δήμου Λέρου.
Β.6. 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
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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Άρθρο 80 παρ.2γ του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017
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Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη,
κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα
σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα
(ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα
κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.
Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
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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 του διαγωνισμού (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.
21
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
22
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
4.
Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει τιμής.
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Τρόπος σύνταξης και υποβολής των Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε ένα κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι
ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
1)
Η λέξη ‘’ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’ με κεφαλαία γράμματα
2)

Η επωνυμία του Δήμου Λέρου.

3)

Ο τίτλος της εργασίας

4)

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

5)

Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α)
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στην παράγραφο με τίτλο ‘Αποδεικτικά μέσα’ και το συμπληρωμένο ΤΕΥΔ..
β)
Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ)
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως
αναγράφονται ανωτέρω.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την τεχνική προσφορά τους επί ποινή
αποκλεισμού τα εξής στοιχεία που θα τοποθετούνται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς :
 Ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων εργασιών και
εξοπλισμών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των όρων της
παρούσας.
 Μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών:
21
22

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποδείξουν στην προσφορά τους τα τεχνικά και μηχανικά μέσα και το
ανθρώπινο δυναμικό με τα οποία θα πραγματοποιούν τις εργασίες καθώς και να προτείνουν την
μεθοδολογία και την οργάνωση για την εκτέλεση τους.
O ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός που θα διαθέτουν είναι:
1)

Εκσκαφέας περιστρεφόμενος (τσάπα), 80hp και άνω

2)

Φορτηγό όχημα χωρητικότητας 10τν και άνω

3)

Φορτωτής μικρός.

4) Δύο (2) τουλάχιστον χλοοκοπτικά μηχανήματα μεγάλης ισχύος και κλαδοψάλιδο μπορντούρας.
Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι κατ’ ελάχιστο 5 άτομα (μαζί με τους χειριστές).
– Θα αναφέρεται ο τρόπος αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στην εκτέλεση των εργασιών.
– Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργολαβίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν τον
απαιτούμενο και κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα
καθορίζουν στην προσφορά τους.
Ειδικότερα για τον προσφερόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό που θα απαριθμείται, θα αναφέρονται όλα τα
βασικά τεχνικά στοιχεία και θα υποβάλλεται στην τεχνική προσφορά αντίγραφο της αδείας τους.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν επίσης τα κάτωθι :




Τεχνική Υποδομή και οργάνωση που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για την υποστήριξη του
προσφερόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και των εργασιών (συνεργείο (-α), παρακαταθήκη
ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό, οργάνωση επισκευών, συντήρησης, service, κλπ).
Τεκμηρίωση της ικανότητας να προβούν στην άμεση έναρξη των εργασιών μόλις ολοκληρωθεί
η διαδικασία Ανάθεσης.
Διάθεση επάρκειας έμπειρου, εξειδικευμένου και νομίμως απασχολούμενου προσωπικού για
την ομαλή εκτέλεση των εργασιών.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά
την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον
προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο
της υπηρεσίας.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Οικονομική προσφορά - Προσφερόμενη τιμή
Η οικονομική προσφορά, η οποία θα συνταχθεί σε έντυπο της Υπηρεσίας (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) θα
τοποθετηθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπως
προαναφέρθηκε και θα αφορά εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών (σε εξάμηνη διάρκεια).
Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του διαγωνιζόμενου.
Στην οικονομική προσφορά θα δηλώνονται επίσης, σε άλλη σελίδα εκτός του εντύπου, επί ποινή
αποκλεισμού τα εξής στοιχεία (σύμφωνα με το άρθρο 68 Ν.3863/2010):
Α) Ο αριθμός των εργαζομένων και ο Οργανισμός ασφάλισης τους.
Β) Το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών και οι ώρες εργασίας
Γ) Αν υπάγεται ο συμμετέχων σε συλλογική σύμβαση εργασίας.
Δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.
Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, σύμφωνα με το Ν.4075/2012
κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
ΣΤ) Το συνολικό χώρο καθαρισμού και την επιφάνεια που αντιστοιχεί σε κάθε εργαζόμενο. (Εκ της Υπηρεσίας
2
υπολογίζεται ότι συνολικά οι επιφάνειες για καθαρισμό είναι 5km ).
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Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της διακήρυξης, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών που προκηρύχθηκαν, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής.
Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη ότι ο
ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν :
–
Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων καθώς και το
service και συντήρηση του, τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, κλπ), την
ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι οχημάτων
(ΚΤΕΟ, KEK, τέλη κυκλοφορίας, κλπ),
–
Την αμοιβή των αναγκαίων πληρωμάτων (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) και λοιπά συναφή
έξοδα με την απασχόληση τους.
Την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία εκτέλεσης των εργασιών, φόροι, νόμιμες κρατήσεις.
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για επτά (7) μήνες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
2. Εγγυήσεις
1 Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό.















2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα
ακόλουθα :
Την ημερομηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Λέρου).
Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης ή
της διζήσεως.
Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο
του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον
συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά ένα (1) μήνα.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Οι εγγυήσεις του άρθρου 10 εκδίδονται 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.
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Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Παραλαβή προσφορών
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμών, που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης
αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που αποστέλλονται
ταχυδρομικά ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπ΄όψη εφόσον παραδοθούν στο
Πρωτόκολλο του Δήμου Λέρου ως την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, γι αυτό η Επιτροπή επικοινωνεί με
την υπηρεσία Πρωτοκόλλου και παραλαμβάνει τις προσφορές αυτές.
Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε
διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται
ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του
διαγωνιζομένου.
Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και
αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς
με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης
της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση, αρχίζει από τη
Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο
πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το
σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταμένων.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες
με σχετική αιτιολόγηση. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις ή
σοβαρή αντίθεση από τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ αυτόν ο
ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.
2. Έλεγχος δικαιολογητικών
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του
διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.
Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων στην τεχνική τους προσφορά
και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Είναι δυνατόν, λόγω έλλειψης χρόνου σε σχέση με τον όγκο των
εγγράφων, η επιτροπή να διακόψει τη συνεδρίαση της και να συνεχίσει τον έλεγχο των φακέλων σε επόμενη
συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή προσδιορίζει την ημερομηνία και ώρα ανακοίνωσης του
αποτελέσματος και την γνωστοποιεί έγκαιρα στους διαγωνιζόμενους.
Ακολούθως, η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος
του αποκλεισμού τους.
3. Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών
Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών που έγιναν δεκτές στον διαγωνισμό και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό του διαγωνισμού,
ανακοινωμένες μεγαλόφωνα.
Προσφορές, που δεν έχουν την υπογραφή ή τις μονογραφές του διαγωνιζόμενου ή που δεν είναι σύμφωνες με
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν
μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν σε κάποιο σημείο ουσιώδεις αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση προς τους
όρους της διακήρυξης.
Τα πρακτικά του διαγωνισμού υπογράφονται από την Επιτροπή.
4. Ανακήρυξη αναδόχου

16

ΑΔΑ: Ω5ΡΣΩΛΓ-ΛΛΦ
Ανάδοχος της εργασίας ανακηρύσσεται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αυτός που θα
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και θα έχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 105 του Ν.4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή (Ο.Ε.) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί
αποδείξει. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται
έκπτωτος.
5. Ενστάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ένσταση κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.)
μπορεί να κατατεθεί ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την
κατάθεση της ένστασης , η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με ένα επί τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό είναι δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Κατακύρωση – Υπογραφή Σύμβασης
Μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλεται στους
συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό (εκτός του προσωρινού μειοδότη) η σχετική Απόφαση προκειμένου να
ασκηθούν τυχόν ενστάσεις. Μετά το πέρας της αξιολόγησης αυτών και την οριστική κρίση της Προϊσταμένης
Αρχής αποστέλλεται στον αναδειχθέντα ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση της εργασίας σχετική
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο της εργασίας, την τιμή, την συμφωνία της
κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα
στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης καθώς και τα
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/16.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης και πρωτότυπα σε ισχύ τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση ή δεν
προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τα λοιπά στοιχεία που αναγράφονται στην
ανακοίνωση, κηρύσσεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, έκπτωτος με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου και είναι σύμφωνο με την προσφορά,
διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα
στο πρωτόκολλο του δήμου.
2. Συμβατικό αντικείμενο, Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η ελάχιστη συχνότητα εκτέλεσης ορίζονται ως εξής :
Καθαριότητα σε όλο το μήκος και πλάτους του οδικού δικτύου του νησιού, όπως προσδιορίζεται παρακάτω.
Δηλαδή, με δικά του μέσα ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην περισυλλογή, την φόρτωση σε οχήματα από
τις παρακάτω περιοχές και να απομακρύνει από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια :
Α) το χώμα που έχει συσσωρευτεί από βροχές, κατολισθήσεις ή έχουν αφεθεί από ιδιώτες στους δρόμους ή στα
πεζοδρόμια. Η εργασία θα γίνει με μηχανικά μέσα παράλληλα όμως και με χειρονακτική εργασία. Θα
χρησιμοποιηθούν εργάτες, σάρωθρα (σκούπες) ή φορτωτής μικρός, τσάπες για αποψίλωση.
Τα προϊόντα τα οποία θα προκύπτουν από τον καθαρισμό (χώματα, μπάζα, χόρτα, άχρηστα αντικείμενα, κλαδιά
κτλ.) θα μεταφερθούν με αυτοκίνητα στον χώρο απόρριψης απορριμμάτων.
Β) στους δρόμους που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια αλλά ρείθρα, αυτά θα καθαρίζονται επιμελώς και θα έρχονται
στην αρχική τους κατάσταση, τα δε προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται στον χώρο απόρριψης απορριμμάτων
του Δήμου.
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Γ) οι δεντροστοιχίες που βρίσκονται στους δρόμους και τα δέντρα στους κοινόχρηστους χώρους θα ασπρίζονται
αφού πρώτα κοπούν τα νέα ανοίγματα του δέντρου ( μικρά κλαδιά) σε ύψος τουλάχιστον 2 μ. και αφαιρεθούν
παλαιοί φλοιοί και τυχόν επιγραφές από τον κορμό του δέντρου.
Κατόπιν, τα δέντρα θα ασπρίζονται με βούρτσα με υδράσβεστο, ο οποίος θα είναι σε αναλογία 3 μέρη ασβέστη,
1 μέρος νερού. Επίσης κατά μήκος του οδικού δικτύου του νησιού υπάρχουν τοίχοι οι οποίοι θα ασπρίζονται
επιμελώς με βούρτσα.
Δ) άχρηστα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν κατά μήκος των δρόμων ή σε χώρους δημοτικούς ή δημοτικά
πάρκινγκ θα απομακρύνονται και θα εναποθέτονται στο χώρο απόρριψης απορριμμάτων.
Ε) Καθαριότητα των ακτών και των επισκέψιμων παραλιών της Ν. Λέρου διαθέτοντας τα κατάλληλα κατά
περίπτωση μηχανήματα ώστε να επιτυγχάνεται ο καθαρισμός αμμωδών και βοτσαλωτών επιφανειών, καθ΄ όλη
τη διάρκεια της σύμβασης. Το εποχιακό κλάδεμα των δέντρων (αρμυρίκια) καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας
περιλαμβάνεται επίσης στις παρεχόμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες. Κράσπεδα, τοιχία, στηθαία, και
κολωνάκια στις παραλιακές ζώνες θα ασπρίζονται επιμελώς με βούρτσα.
Οι περιοχές και οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής
Περιγραφής.
Ο καθορισμός των δρομολογίων και οι ώρες καθώς και η βελτίωσή τους θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον
Δήμο.
Επειδή η εργασία σχετίζεται με την καθαριότητα και την υγεία των κατοίκων, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί
αυτό όσο δυνατό τελειότερα βάσει των όρων της παρούσας και να αποκομίζει τόσα απορρίμματα όσα θα
χρειαστεί για να παραμένει η περιοχή του συμβατικού χώρου εργασίας διαρκώς καθαρή.
Τα συλλεγόμενα απορρίμματα θα μεταφέρονται προς τον χώρο τελικής διάθεσης που θα υποδείξει ο Δήμος, και
όπου θα εναποτίθενται από τον ανάδοχο για λογαριασμό του Δήμου.
Το πρόγραμμα εργασίας θα καταρτίζεται από κοινού με την Υπηρεσία και θα τυγχάνει της εγκρίσεως της.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι 6 (έξι ) μήνες.
3. Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο
Δήμος.
4. Τρόπος Πληρωμής
Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες, θα καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα μηνιαίως,
με χρηματικό ποσό ίσο προς το 1/6 της συμβατικής συνολικής αμοιβής του, ύστερα από σύνταξη
πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από
το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα.
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.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι
το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων από την αρμόδια επιτροπή ,
τιμολόγιο του ανάδοχου και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το Νταλόγλου Κων/να Τηλέφωνο 2247023632 FAX 2247023632.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των τευχών της μελέτης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους
ύστερα από αίτηση αυτών.
ΣΤ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί : στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
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Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί : στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου, http://www.leros.gr/main/ και
στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, diavgeia.gov.gr. και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα
του νομού.
Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα
του Δήμου Λέρου στη διεύθυνση: http://www.leros.gr/main.
Ζ) ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο Δήμος Λέρου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση
κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην
διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: Δήμος Λέρου
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ : 6171_admin
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Δήμος Λέρου, Πλάτανος 85400
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Νταλόγλου Κων/να
- Τηλέφωνο:2247023632
- Fax: 2247023632
- Ηλ. ταχυδρομείο: daloglou_d@yahoo.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.leros.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου
CPV:90610000-6.
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………………………….. ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια
- Η σύμβαση αφορά μία (1) ομάδα.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[ ]Ναι [ ]Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το
μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

[ ]Ναι [ ]Όχι
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων /
υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε
να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2 δωροδοκία·
3 απάτη·
4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·
5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
6 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [ ] Ναι [ ] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
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ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί ·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [ ] Ναι [ ] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να -[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (δεν απαιτείται)
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [ ] Ναι [ ] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (δεν απαιτείται)
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

27

ΑΔΑ: Ω5ΡΣΩΛΓ-ΛΛΦ
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
1

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός
φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης
της
προσβασιμότητας για άτομα με
ειδικές ανάγκες;

2

Διαθέτει την ‘’άδεια συλλογής και
μεταφοράς
μη
επικινδύνων
απορριμμάτων’’ όπως ορίζεται στην
ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 για τα
διοικητικά όρια του Δήμου Λέρου.

Απάντηση:

[ ] Ναι [ ] Όχι

[……] [……]

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
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[……] [……]
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (δεν απαιτείται)
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Λέρου προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας σκυροδέματος.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

……………….…………..…………………………………………………………………………………..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)
β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)
γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)
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