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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

  Αρ. Μελέτης: 105/2015 

 

                                                                                       

 

Γαλατάς,    5/01/2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 74 
     

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ –

ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 245.993,85 € (ΦΠΑ 23%)

    
       

 

ΤΗΛ: 22980 42211, 43738                                     CPV: 50800000-3,  45232100-3,    
 

ΦΑΞ: 22980 42440                                                         50411100-0, 45232150-8                                 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την « Ύδρευση και 

Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης του Δήμου-Τροιζηνίας-Μεθάνων έτους 2016» 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 
 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

 
1) το ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», 

2) Τα άρθρα 209 και 273 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 α /8- 6-2006) 

«Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
3) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» 
4) Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28-9- 1999) καθώς και όπως 
τροποποιήθηκαν, 

6) Τις διατάξεις του N. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11- 

2005) Τροποποίηση του N. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων", 
7) Την εγκύκλιο 14873/395/4-4-06 του ΥΠ. ΟΙΚ. «περί εφαρμογής της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ για τις συμβάσεις υπηρεσιών» , 
8) Τον Κανονισμό της Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13/12/2013, 

9) Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 

2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/2/2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

10) Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως τροποποιήθηκε με την 

υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014), 
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11) Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.», 

12) Τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 

13) Την εγκύκλιο 1/18-1-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ «περί εφαρμογής της κοινής οδηγίας 

2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

14) την υπ’ αριθμόν 105 /2015 μελέτη του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων , Π. 

Ε. Νήσων, Περιφέρειας Αττικής  για τη παροχή υπηρεσίας «Ύδρευση και Συντήρηση 
δικτύου Ύδρευσης του Δήμου-Τροιζηνίας-Μεθάνων έτους 2016», 

15) την αριθ. 173/2015  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση 

των όρων του διαγωνισμού,  
16) Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Τ’ Α), 

17) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 

αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών «ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 245.993,85 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Κριτήριο κατακύρωσης 

είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ για το σύνολο των εργασιών, που θα 

προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. 
 

Άρθρο 1  
Αντικείμενο  
 
Το αντικείμενο της εργασίας είναι η αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που συμβαίνουν στο εξωτερικό και 
εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης.  

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 
 Εντοπισμός βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του Δήμου 

Τροιζηνίας - Μεθάνων. 

 Αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο με οποιαδήποτε αναγκαία μέσα απαιτούνται (σκαπτικά 

μηχανήματα κ.λ.π.)  
 Αποκατάσταση χώρου πέριξ του σημείου της βλάβης, από ζημιές που πιθανόν θα 

προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών επιδιόρθωσης, (π.χ. αποκατάσταση 

οδοστρώματος με οποιοδήποτε υλικό απαιτείται). 

 Καθαρισμός όλων των υφιστάμενων δεξαμενών μία (1) φορά το χρόνο. 

 Αντικατάσταση των φθαρμένων υδρομετρητών συμπεριλαμβανομένων των 

αναγκαίων υλικών σύνδεσης (ρακόρ κ.λ.π).  
 Κατασκευή νέων παροχών όπου απαιτείται. 

 Παρακολούθηση αντλιών και δεξαμενών νερού για την επάρκεια πόσιμου νερού.  

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη (τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο, κλπ.) της 
υπ’ αριθμ. 105 /2015 σχετικής μελέτης.  

 

      Ο Πάροχος  υποχρεούται να αποκαθιστά τη βλάβη μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ωρών  
από την ειδοποίησή του για την ύπαρξή της.  Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποκατάστασης 

θα καταγγελθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης πόλης ή οικισμού λόγω 
πλημμελούς παρακολούθησης, θα καταγγέλλεται η Σύμβαση. 

Όλα τα υλικά που τυχόν απαιτηθούν για τις εργασίες, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

α) Η συγκρότηση των συνεργείων υλοποίησης της εργασίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη 

του αναδόχου, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος κι υπόλογος έναντι του Δήμου για την εν 
γένει έντεχνη κι εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. 
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β) Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, το αντικείμενο της οποίας περιγράφεται 

αναλυτικά παραπάνω, είναι δώδεκα  (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής 
της σχετικής Σύμβασης.  

γ) Τυχόν νέα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες, πέραν αυτών 
που απαιτούνται για την αποκατάσταση διαρρεόντων δικτύων κι αναφέρονται στο 

Περιγραφικό Τιμολόγιο,  θα πληρώνονται απολογιστικά. 

 

Άρθρο 2  
Προϋπολογισμός δαπάνης 
  
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 199.995,00 €, ενώ η τελική  

προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπό διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 
245.993,85 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (45.998, 85 €). Τα στοιχεία αυτά 

βασίζονται στην υπ’ αρ. 105/2015 μελέτη του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. 
Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Η παραπάνω δαπάνη, χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από 

ίδιους πόρους του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, έχει εγγραφεί στον υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 
25.7312.060, με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ –ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016». Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο 
προϋπολογισμός της μελέτης με τις επιμέρους εργασίες. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ ΝΕΟΥ 

ΑΡΘΡΟ

Υ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

                  

1 
Μηχανικός εκσκαφεύς 3/4 κ.υ. ή 

παρεμφερής 
1 ΣΧ. 506 ΩΡ 180,00 40,00 7.200,00   

2 
Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο ωφέλιμου 

φορτίου 15 τόνων 
2 ΣΧ. 509 ΩΡ 80,00 30,00 2.400,00   

3 Τεχνίτης υδραυλικός 3 ΥΔΡ-113 ΗΜ 240,00 139,00 33.360,00   

4 Εργάτης ανειδίκευτος 4 ΥΔΡ-111 ΗΜ 150,00 107,00 16.050,00   

5 
Υδροβολή εσωτερικών επιφανειών 

δεξαμενών νερού με πίεση 100-150 bar 
5 ΣΧ. 10.18 Μ2 2.500,00 0,80 2.000,00   

6 

Παρακολούθηση αντλιών και 

δεξαμενών νερού για την επάρκεια 

πόσιμου νερού 

6 ΣΧ. 15.03 
ΜΗΝΑ

Σ 
12,00 250,00 3.000,00   

7 

Προμήθεια - τοποθέτηση υδρομετρητή 

και σύνδεση με τα απαραίτητα υλικά 

και μικροϋλικά και πλήρη δοκιμή για  

τη λειτουργία.  

7 
ΣΧ.16.21.

01 
ΤΕΜ 350,00 43,50 15.225,00   

8 

Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος 

δικτύου ύδρευσης σε σωλήνα 

οιουδήποτε τύπου διαμέτρου Φ15 έως 

και Φ32 με αποκατάσταση με 

ασφαλτόμειγμα κλπ. 

8 
ΣΧ.12.14.

01.01 
ΤΕΜ 130,00 80,00 10.400,00   

9 

Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος 

δικτύου ύδρευσης σε σωλήνα 

οιουδήποτε τύπου διαμέτρου Φ15 έως 

και Φ32 

9 
ΣΧ.12.14.

01.01 
ΤΕΜ 260,00 35,00 9.100,00   

10 

Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος 

δικτύου ύδρευσης σε πλαστικό σωλήνα 

διαμέτρου Φ63 έως και Φ90  με 

αποκατάσταση με ασφαλτόμειγμα κλπ. 

10 
ΣΧ.12.14.

01.04 
ΤΕΜ 70,00 190,00 13.300,00   

11 

Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος 

δικτύου ύδρευσης σε πλαστικό σωλήνα 

διαμέτρου Φ63 έως και Φ90   

11 
ΣΧ.12.14.

01.04 
ΤΕΜ 80,00 110,00 8.800,00   
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12 

Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος 

δικτύου ύδρευσης σε πλαστικό σωλήνα 

διαμέτρου Φ110 έως και Φ160 με 

αποκατάσταση με ασφαλτόμειγμα κλπ.  

12 
ΣΧ.12.14.

01.07 
ΤΕΜ 70,00 230,00 16.100,00   

13 

Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος 

δικτύου ύδρευσης σε πλαστικό σωλήνα 

διαμέτρου Φ110 έως και Φ160  

13 
ΣΧ.12.14.

01.07 
ΤΕΜ 80,00 150,00 12.000,00   

14 

Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος 

δικτύου ύδρευσης σε πλαστικό σωλήνα 

ή αμιαντοσωλήνα διαμέτρου Φ60 έως 

και Φ100 με αποκατάσταση με 

ασφαλτόμειγμα κλπ. 

14 
ΣΧ.12.14.

01.04 
ΤΕΜ 70,00 210,00 14.700,00   

15 

Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος 

δικτύου ύδρευσης σε πλαστικό σωλήνα 

ή αμιαντοσωλήνα διαμέτρου Φ60 έως 

και Φ100  

15 
ΣΧ.12.14.

01.04 
ΤΕΜ 80,00 130,00 10.400,00   

16 
Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων 

με  άμμο λατομείου. 
16 ΥΔΡ. 5.07 Μ3 80,00 32,00 2.560,00   

17 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 

17 
ΥΔΡ. 

9.10.04 
Μ3 70,00 83,00 5.810,00   

18 
Πρόσθετη τιμή σκυροδέματος για τη 

μεταφορά   
18 

ΥΔΡ. 

9.10.04 
Μ3 70,00 37,00 2.590,00   

       
 

  

       
ΣΥΝΟΛΟ 184.995,00 

 
      

Γ.Ε. & Ο.Ε. 

0% 
  

  
     

Σύνολο 184.995,00 

  
     

Απρόβλεπτα   

  
     

Απολογιστικ. 15.000,00 

 
       

Σύνολο 199.995,00 

      
 

Φ.Π.Α. 23% 45.998,85 

      
 

Γενικό 

Σύνολο 
245.993,85 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Άρθρο 3 

Τεύχη δημοπράτησης  
 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά 

ισχύος είναι:  
1.  Η παρούσα διακήρυξη  

2.  Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές  
3.  Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων- Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Το τιμολόγιο προσφοράς – προϋπολογισμός του αναδόχου 

5. Η τεχνική περιγραφή  

4. ΣΑΥ,ΦΑΥ 

 

Άρθρο 4 
Αναθέτουσα αρχή- Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού  
 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ  

Α.Φ.Μ: 998257963 Δ.Ο.Υ : Ά ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γαλατάς, 18020  

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2298042211-43738  

ΦΑΞ: 2298042440  
E-mail: dhmostr@otenet.gr 

mailto:dhmostr@otenet.gr
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
ύστερα από προθεσμία 15 ημερών, μετά την τελευταία των δημοσιεύσεων κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 18 παρ.1 του Π.Δ. 28/80, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 
    

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
 
 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Διαδικτυακή πύλη του 
www.promitheus.gov.gr, 
 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

11/01/2016 15/01/2016 
ΩΡΑ 10:00 π.μ. 

22/01/2016 
ΩΡΑ 15:00 μ.μ. 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί ο διαγωνισμός μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, ή δεν προκύψει προσωρινός 
μειοδότης θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα, στις 29/01/2016. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία από το 
δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων (κα. Δημητρίου), Γαλατάς και στα τηλέφωνα 229804221-43738. Η 

αποσφράγιση γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης. Αντίγραφο 
της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών θα παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, 

μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών) έχει οριστεί με ηλεκτρονική κλήρωση με μόνιμους υπαλλήλους και ορισμός αυτών 
έχει πραγματοποιηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων με την υπ’ 

αριθμό 173/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Άρθρο 5  
Δεκτοί στον διαγωνισμό 
 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών. Τα 
συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά τη κατάρτιση και υπογραφή της 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της 

κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει τη πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική 
μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία.  

 

1.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον 

αριθμό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές, 
τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη 

Διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της 
Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), 

η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ139/Α), υπό τον όρο ότι η 
σύμβαση καλύπτεται από την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), ή τρίτων 

χωρών που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι 

συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει της 
νομοθεσίας κράτους - μέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ, της ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει 

συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρων 

χωρών και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων της παρούσας διακήρυξης. 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία 
προσφορές. Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό με 

περισσότερες από μία προσφορές επιφέρει αυτοδίκαια αποκλεισμό όλων των 
υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος 

ανάδοχος. 
3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα ως 

φυσικό πρόσωπο, είτε ως εταίρος μίας προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή μέτοχος 

μίας κεφαλαιουχικής εταιρείας (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) ή ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας 
φορέων (φυσικών και νομικών προσώπων). Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας 

υποβάλλεται κοινή προσφορά από τον εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα 
αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των φορέων που συμμετέχουν στην ένωση ή 

κοινοπραξία. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας 

ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

 

Άρθρο 6  
Προϋποθέσεις για την δυνατότητα συμμετοχής 
 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται: α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και  
β) να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr).  
Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:   

 
6.1 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή 

του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.    

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 

στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 

όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

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

 

6.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 
6.3. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 
15/01/2016 και ώρα  10:00 π.μ., αυτές παρέχονται μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι τις 21/01/2016 και ώρα 15:00 
μ.μ. 

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-

διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 

Άρθρο 7 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

  Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και επί    
ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση σε έντυπη 

μορφή (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4155/2013 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13, του 

άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α 45) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του 
Ν.4250/2014): 

 

1. Αποδεικτικό εγγραφής στο αρμόδιο Επαγγελματικό ή Εμπορικό μητρώο του Κράτους 
Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. στο οποίο είναι εγκατεστημένοι υπό τους όρους που 

προβλέπονται στο κράτος αυτό. Τα παραπάνω μητρώα για κάθε Κράτος Μέλος της 
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 346/98. Το αποδεικτικό 

εγγραφής θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού.  

2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου για φυσικό 

πρόσωπο και αποδεικτικά εκπροσώπησης για εταιρία ή κοινοπραξία, ως εξής: Για Ο.Ε., 
και Ε.Ε. αντίγραφο του εν ισχύ καταστατικού και φωτοαντίγραφο του δελτίου 
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ταυτότητας ή του διαβατηρίου του τυχόν παριστάμενου νομίμου εκπροσώπου, ενώ 

εάν δεν καταθέτει την προσφορά ο κατά το καταστατικό εκπρόσωπος, απαιτείται 
έγγραφη σχετική εξουσιοδότηση του καταθέτοντος από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του και φωτοαντίγραφο του δελτίου 
ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου του καταθέτοντος την προσφορά. Για Α.Ε. ή 

Ε.Π.Ε., αντίγραφο του εν ισχύ καταστατικού και (επί Α.Ε.) του ΦΕΚ στο οποίο έχει 

δημοσιευθεί το Πρακτικό για τη σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού 
Συμβουλίου, έγγραφη απόφαση του Δ.Σ. (επί Α.Ε.) ή του διαχειριστή (επί Ε.Π.Ε.) περί 

συμμετοχής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό σύμφωνα με το καταστατικό του 
συμμετέχοντα, στην οποία θα γίνεται και ο ορισμός του εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου του για την εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό και την 
υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών (και σε περίπτωση μη ορισμού, 

θεωρείται ότι την εταιρεία εκπροσωπεί στο διαγωνισμό αυτοπρόσωπα ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτής). Η πιο πάνω πράξη θα συνοδεύεται επίσης από υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/86 αποδοχής του οριζόμενου τυχόν τρίτου ως εκπροσώπου του ορισμού 

του αυτού, καθώς τέλος και από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του εν 
ισχύ διαβατηρίου του εν λόγω ορισθέντος ή του τυχόν παριστάμενου νομίμου 

εκπροσώπου στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, πρέπει να υποβληθεί 

επιπλέον των ανωτέρω, ισχυόντων αναλόγως επί φυσικών – νομικών προσώπων που 
συμμετέχουν στην Κ/Ξ, συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της Κ/Ξ για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό, στο οποίο θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
Κοινοπραξίας, ο κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας στο διαγωνισμό που θα 

υπογράφει και την προσφορά (τεχνική και οικονομική), ο οποίος θα δηλώνει είτε στο 
συμβολαιογραφικό αυτό έγγραφο (ή ξεχωριστά σε Υ.Δ. Ν.1599/86 που θα 

επισυνάπτεται) ότι αποδέχεται τον διορισμό του αυτό, θα δηλώνεται το ποσοστό 

συμμετοχής εκάστου στην κοινοπραξία και θα δηλώνεται η αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον ευθύνη κάθε κοινοπρακτούντος έναντι του Δήμου, ως Κυρίου του Έργου. 

Ειδικά σε περίπτωση εταιρείας ή κάθε μορφής Κ/Ξ, η εκπροσώπησή τους στο 
διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να γίνει από άλλο πρόσωπο εκτός του 

νομίμου καταστατικά εκπροσώπου ή του ειδικά ορισθέντα ως άνω από τα αρμόδια 

όργανα εκπροσώπησής τους.  
Εκτός από το φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου 

έκαστου εκπροσώπου διαγωνιζόμενου, απαιτείται, ομοίως επί ποινή αποκλεισμού, η 
προσκόμιση στο διαγωνισμό και επίδειξη και του πρωτοτύπου.  

3. Δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος (και σε περίπτωση 

κοινοπραξίας, κάθε μέλος) πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
α. Δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μία 
παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις.  
β. Δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  
γ. Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του 

παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.  
δ. Δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο από τις Αναθέτουσες Αρχές.  

ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 

σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα 
στην Ελλάδα (πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας). Διευκρινίζεται ότι πρέπει να 

υποβάλλεται πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για όλα τα ταμεία στα οποία 
καταβάλλονται εισφορές. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το 

τελευταίο τρίμηνο. 

στ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και 
τελών σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (Πιστοποιητικό Φορολογικής 

ενημερότητας).  
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ζ. Δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για υποβολή ψευδούς δήλωσης ή 

παράλειψης υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του 
Π.Δ. 346/98, όπως αυτό ισχύει.  

 
4. Προς απόδειξη των αμέσως παραπάνω θα υποβληθούν:  

Για τις περιπτώσεις α, β, γ και για προέλευση από χώρες που δεν εκδίδουν επίσημους πίνακες 

παρεχόντων υπηρεσίες, έγγραφο εκδιδόμενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Για προέλευση από χώρες που εκδίδονται επίσημοι πίνακες αρκεί το πιστοποιητικό που 
αναφέρεται παραπάνω. Ειδικότερα στην Ελλάδα τα ανωτέρω στοιχεία α, β αποδεικνύονται με 

σχετικά πιστοποιητικά των οικείων Πρωτοδικείων, και το γ με απόσπασμα ποινικού μητρώου.  
Για τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων ε, στ, πιστοποιητικά εκδιδόμενα από τις αρμόδιες 

αρχές του ελληνικού κράτους ή του οικείου κράτους.  

Για τις περιπτώσεις δ, ζ, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.  

Εάν τα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, αντικαθίστανται από ένορκη 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου, στην οποία θα δηλώνεται υπευθύνως η αδυναμία εκδόσεως αντίστοιχων 

δικαιολογητικών και το περιεχόμενο των αντίστοιχων προϋποθέσεων.  
 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (και για τους αλλοδαπούς ό,τι αντίστοιχα 
προκύπτει από τη νομοθεσία τους, αξιολογούμενο αποκλειστικά από την Επιτροπή και 

την Αναθέτουσα Αρχή), στην οποία θα δηλώνεται από κάθε συμμετέχοντα α) ότι 
έλαβε γνώση των τευχών του διαγωνισμού και ότι τα περιεχόμενα στην προσφορά 

στοιχεία είναι αληθή και ότι β) ότι δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισμούς 

κάποιας άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσε προγενέστερες 
συμβατικές του υποχρεώσεις.                                                                                                                                                         

6. Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτικούς πίνακες του απαραίτητου ελάχιστου μηχανολογικού 
εξοπλισμού σε είδος /τύπο και ποσότητα (τα δε αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου εξοπλισμού θα περιέχονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και 

θα πρέπει να ταυτίζονται με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των 
όρων της παρούσας). Ως ελάχιστος μηχανολογικός εξοπλισμός νοείται τουλάχιστον 

ένα (1) Εσκαπτικό μηχάνημα τύπου JCB και ένα (1) φορτηγό τουλάχιστον 3,50 
τόνους. Ο απαιτούμενος ελάχιστος μηχανολογικός εξοπλισμός ή θα είναι ιδιόκτητος ή 

θα υπάρχουν μισθωτήρια ως αναλυτικά αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο της 

παρούσας. 
     Με την ως άνω δήλωση ο διαγωνιζόμενος θα δεσμεύεται ότι κατά την υπογραφή της 

σύμβασης ως ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία του ελάχιστου 
απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει στην κυριότητά του & είναι ιδιοκτήτης. 

Ως αποδεικτικά στοιχεία νοούνται: επικυρωμένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας, 
βιβλιαρίων μεταβολών, εγκρίσεις τύπου, ή προτιμολόγια αγοράς. Σε περίπτωση που ο 

ελάχιστος απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός δεν είναι ιδιόκτητος, στην ως άνω 

δήλωση, θα δεσμεύεται να καταθέσει, τα μισθωτήρια συμβόλαια ενοικίασής του ή 
βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας για μίσθωση από τον ιδιοκτήτη του, για διάστημα 

τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών, καθώς και από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να 
τεκμηριώνεται ότι, ο εκμισθωτής έχει, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

στην πλήρη κυριότητά του τον ελάχιστο απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα 

αποδεικτικά στοιχεία και στην περίπτωση αυτή είναι τα αναγραφόμενα παραπάνω.  
 

7. Όσον αφορά τις ελληνικές ανώνυμες εταιρίες που μετέχουν στο διαγωνισμό 

αυτοτελώς ή σε κοινοπραξίες, στοιχεία ονομαστικοποίησης μετοχών σύμφωνα με το 
Ν. 3414/05. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις αλλοδαπές εταιρίες εκτός της 

περίπτωσης που δεν επιβάλλεται από το εθνικό τους δίκαιο οπότε υποχρεούνται οι 
εταιρίες να υποβάλλουν έγκυρη, ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων που κατέχουν 

τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαίωμα ψήφου. 
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8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος 

παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για οιαδήποτε θετική ή αποθετική 
ζημία υποστεί από την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που αφορά 

στον παρόντα διαγωνισμό, ιδίως δε για την αναβολή ή την ακύρωση του 
διαγωνισμού, ή την υπαναχώρηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών 
που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την 

εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των 

συμβατικών τευχών και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν 
και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά 

αναφέρουν τα σημεία εκείνα που δεν αποδέχονται. 
 

10. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων (εγγύηση συμμετοχής) ποσού που αντιπροσωπεύει το 
ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς το Φ.Π.Α.  Στις εγγυητικές 

επιστολές αναφέρονται απαραίτητα τα ακόλουθα:  
α. Ημερομηνία έκδοσης  

β. Εκδότης  

γ. Δήμος προς τον οποίο απευθύνεται η επιστολή  
δ. Αριθμός εγγυητικής επιστολής  

ε. Ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
στ. Πλήρης επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση  

ζ. Τίτλος της προς ανάθεση υπηρεσίας  
η. Ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

θ. Οι όροι ότι:  
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διηζήσεως.  
ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση.  
iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  
Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ ου η εγγύηση 

δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση.  
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν χρόνο ισχύος κατ’ 

ελάχιστο το χρόνο ισχύος της προσφοράς που αναφέρεται στο άρθρ. 9ο προσαυξημένο κατά 

τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή τουλάχιστον έως 25/04/2016.  
Εφόσον τα περιεχόμενα των νομιμοποιημένων εγγράφων και πιστοποιητικών δεν είναι πλήρη,  

η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή 
επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική 

προσφορά. Όλα τα παραπάνω αποδεικτικά και έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

11. Τεχνική Ικανότητα 
 

   Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει και τεχνική ικανότητα κατά τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007 (αντίστοιχο άρθρο 48 της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ) .Η παρακάτω εξειδίκευση νοείται παραλλήλως με άλλες δραστηριότητες 

και όχι αποκλειστικά. Η τεχνική ικανότητα θα αποδεικνύεται εκ μέρους εκάστου 
διαγωνιζόμενου από την προσκόμιση, επί ποινή αποκλεισμού του από την περαιτέρω 

διαδικασία του διαγωνισμού σε περίπτωση παράλειψης των παρακάτω αναφερόμενων 
στοιχείων, μέσω των οποίων, εκτός των άλλων θα τεκμηριώνεται αφενός η από 
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τούτον κατά το πρόσφατο παρελθόν παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή κατασκευής 

έργων παρομοίων με τις υπό δημοπράτηση, για την πλήρη και ικανοποιητική παροχή 
υπηρεσιών, ως εξής:  

    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 συνοδευόμενη απαραιτήτως από πίνακα που θα 
περιλαμβάνει κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων έργων ή παροχής υπηρεσιών που 

περιλαμβάνουν συντήρηση δικτύων  ύδρευσης η κατασκευή  νέων  (όπου θα 

αναφέρεται η δαπάνη κλπ. που αφορά στο υπόψη έργο) οι οποίες εκτελέστηκαν την 
τελευταία τριετία από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή σε περίπτωση κοινοπραξίας 

τουλάχιστον από ένα μέλος διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας. Στη δήλωση και στον 
πίνακα θα αναφέρονται λεπτομερώς ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων 

συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). 

Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημοσίου 

φορέα, είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, από τα οποία θα πιστοποιείται η 
έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας, είτε των σχετικών 

εργασιών  
  Οι διαγωνιζόμενοι που δεν διαθέτουν τα ανωτέρω απαραίτητα στοιχεία, στο σύνολο 

τους ή για μέρος εξ αυτών, θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 46, παραγρ.3 του ΠΔ 

60/2007 (αντίστοιχο άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) να αποδείξουν ότι μπορούν 
να συνεργαστούν αποκλειστικά με τρίτο οικονομικό φορέα που διαθέτει την σύμφωνα 

με τα προηγούμενα απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Ο 
διαγωνιζόμενος που προτίθεται κατά τα ανωτέρω να δανεισθεί την ικανότητα τρίτου 

φορέα, θα πρέπει να συμπεριλάβει στα προς υποβολή δικαιολογητικά του για τον 
διαγωνισμό τα ακόλουθα στοιχεία:  

      α) Υπεύθυνη Δήλωση του, από την οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

πρόκειται να χρησιμοποιήσει την ικανότητα και να συνεργασθεί με τρίτο φορέα, τον 
οποίο να κατονομάζει με τα πλήρη στοιχεία του (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, ιδιότητα, 

τηλέφωνα / Fax και/είτε e-mail επικοινωνίας) προκειμένου ο πρώτος να αποκτήσει την 
τεχνική ικανότητα που απαιτείται, καθώς και ότι δεσμεύεται να συνεργάζεται μαζί του 

και να τον χρησιμοποιεί για τον ανωτέρω σκοπό καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασής 

της, εφόσον τούτος ανακηρυχθεί Πάροχος των υπό δημοπράτηση υπηρεσιών, μη 
δικαιούμενος (έστω και αιτιολογημένα)  να τον αντικαταστήσει, χωρίς να προηγηθεί η 

χορήγηση ειδικής έγγραφης συναίνεσης προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή.  
β) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου 

του τρίτου φορέα, εφόσον ο τελευταίος είναι Α.Ε. είτε απόφαση διαχειριστών, 

εφόσον είναι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., οι οποίες σε αμφότερες τις περιπτώσεις οφείλουν να 
είναι πρωτότυπες και επικυρωμένες νόμιμα σε ό,τι αφορά το γνήσιο των υπογραφών, 

είτε τέλος εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση του 
ενώπιον Συμβολαιογράφου, για την υποχρεωτική διάθεση στον διαγωνιζόμενο των 

απαραίτητων μέσων με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, καθ όλη την διάρκεια 
αυτής μη επιτρεπόμενης της αντικατάστασης του χωρίς την προς τούτο έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

γ) Όλα τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που προαναφέρονται , τα οποία θα 
αφορούν τον τρίτο Φορέα και από τα οποία θα τεκμαίρεται η τεχνική ικανότητα του. 

δ) Ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, από το οποίο θα προκύπτουν 
αναλυτικά οι εργασίες που ο διαγωνιζόμενος θα αναθέσει σ' αυτόν. Αυτονόητο 

θεωρείται ότι εφόσον η υπόψη συνεργασία που θα εξασφαλίζει την κάλυψη της 

ζητούμενης τεχνικής ικανότητας θα είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο που 
τυχόν αναδειχθεί ως Πάροχος, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης, 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τούτου και απεμπόλησης των υποχρεώσεων του που 
θα απορρέουν απ' αυτήν την σχέση με αποτέλεσμα την αναγκαστική λύση της, 

τούτος θα κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος. Διευκρινίζεται ότι ο τρίτος οικονομικός 
φορέας που ενδεχόμενα θα επιλέξουν ως συνεργάτη οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται να 

είναι ο αυτός για περισσότερους του ενός εξ αυτών και τούτο δεν θα αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού τους, σύμφωνα και με την σχετική προς ανάλογο θέμα Γνωμοδ. Νομ. 
Συμβ. Κράτους 488/97 (Νομ.Δελτ.1997). 
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  Εφόσον τα περιεχόμενα των νομιμοποιημένων εγγράφων και πιστοποιητικών δεν είναι    

πλήρη,  η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή 
επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική 

προσφορά. Όλα τα παραπάνω αποδεικτικά και έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

 

Άρθρο 8 
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
 
1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α΄11) 

«Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».  
 

2. Περιεχόμενο προσφορών 
 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 
 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 
και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

2(α) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  
υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον 

προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 
i)  Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/13, «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 

και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση.     

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
/ συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 

του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 

ii) Τεχνική Προσφορά 
 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 

σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της 
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 

/ συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 

του υπογραφή. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης 
από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 

 
2(β) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

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

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο 
μορφής pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

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

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. Στην παρούσα εργασία απαιτείται η συμπλήρωση δύο αρχείων 

εκτός του παραγόμενου αρχείου του συστήματος, τα οποία επισυνάπτονται 
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ξεχωριστά: Το τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός προσφοράς, τα οποία πρέπει 

απαραίτητα να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 

Άρθρο 9 

Χρόνος ισχύος προσφορών  
 

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

2. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θα παρουσιάσουν 

επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. 
 

Άρθρο 10  
Εγγυήσεις  
 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
 
 

Εγγύηση συμμετοχής 
 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς το Φ.Π.Α., 

ήτοι ποσό 199.995,00Χ0,02=3.999,90€. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του 
δημοσίου. Βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής 

επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή βεβαίωσης του Τ.Π.Δ. (για 
παρακατάθεση σ' αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή σε άλλον που ενεργεί 

για λογαριασμό του). Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη Ελληνική Τράπεζα τότε 

μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Πρέπει οι εγγυητικές επιστολές για 
την συμμετοχή να έχουν προθεσμία ισχύος, που όμως θα πρέπει να υπερβαίνει κατά τριάντα 

(30) τουλάχιστον ημέρες τον χρόνο ισχύος των προσφορών. Έτσι η εγγύηση πρέπει να έχει 

ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών, από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες στο διαγωνισμό, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως 

για την υπογραφή σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο 
με την προσκόμιση της εγγύηση καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός 

τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί 

απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της 
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.  

 
 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης 

 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας (θα λέγεται πλέον 

ανάδοχος) υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να 

είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
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Άρθρο 11  
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις  28/01/2016 και ώρα 

10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών.              
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο) 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών.     

            
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

– Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο) φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή 

την κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας (λ.χ. απεργία των 

υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις (3) ημέρες μετά την αρχική ημερομηνία 
αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη 

επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή 
ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους Διαγωνιζομένους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα 

της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και 

ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. 
 

 
Άρθρο 12  
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση των Προσφορών 
 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού: 
• ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζομένους την έγκυρη συμμετοχή του σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή την πληρότητα και ορθότητα του (υπο) φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», το δικαίωμα συμμετοχής του στη 

διαδικασία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, την πληρότητα και ορθότητα των 

δικαιολογητικών που θα προσκομισθούν στο Δήμο. 
• συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού 

(υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με 
τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια 

επιλογής, οι αποκλειόμενοι από το διαγωνισμό καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού εκάστου των 

αποκλειομένων. 
Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

(Ε.Δ.), με συνημμένο το Πρακτικό, με την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους 
διαγωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ΄αυτού μέχρι και 

την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή προς αυτούς της ανωτέρω 
ανακοίνωσης. 
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Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η Ε.Δ. 

αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους (υπο)φακέλους «Οικονομική Προσφορά», σε ημερομηνία 
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά 

την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού: 

• ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος καθώς και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των 
διαγωνιζομένων 

• συντάσσει Πρακτικό ελέγχου Οικονομικής Προσφοράς στο οποίο καταχωρούνται οι 
οικονομικές προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 

προσφορά). 
Αν υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται 

δημόσια κλήρωση από την Ε.Δ., κατόπιν πρόσκλησης των διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις 

ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να 
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον πρόεδρο της Ε.Δ., με συνημμένο το 
Πρακτικό ελέγχου οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού, με την οποία γνωστοποιείται 

ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση 

κατ΄ αυτού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή προς 
αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Ε.Δ. υποβάλλει τα πρακτικά για το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, η οποία 

εγκρίνει το αποτέλεσμα και αναδεικνύει τον προσωρινό μειοδότη. Σε περίπτωση κατάθεσης 
ενστάσεων, καθ΄οιουδήποτε πρακτικού, η Ε.Δ. συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και 

διαβιβάζει μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία 

στηρίζονται οι ενστάσεις, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται επί των 
ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα.  

Οι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή 
απόρριψη της ένστασής τους. 
 

Άρθρο 13 
Ενστάσεις  
 
Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορούν να υποβάλλουν όσοι έλαβαν μέρος 
στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται, για τους 

λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 20 του Π.Δ. 28/80, μέσω του 

συστήματος και συγκεκριμένα μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική 
αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού σύμφωνα με όσα ορίζονται 

ανωτέρω. 
Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Ε.Δ. και υποβάλλονται μέσω του συστήματος επισυνάπτοντας 

το σχετικό ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε 
περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δε φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το 

υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής ταχυδρομικώς ως ημερομηνία αποστολής 
λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως 

αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και της ένστασης όπως έχει προσκομισθεί από τον 

οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία 
αποστολής. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από γνωμοδότηση 

της Ε.Δ. Η Οικονομική  Επιτροπή αποφασίζει και για την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 
από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 και της Υ.Α. «περί 



17 

 

ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά 

ισχύουν. 
 

 

Άρθρο 14 
Τόπος και Χρόνος πρόσβασης στα έγγραφα 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 

του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο  
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄1317/23-04-2012) και αυτών της περίπτωσης β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013). 

Άρθρο 15 
Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-Κατακύρωση 
 
Η οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ. 

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους 
των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές και στον μειοδότη, στον οποίο 

αποστέλλεται συνοδευτικά και πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης. Ο μειοδότης 
υποχρεούται να προσκομίσει και την απαιτούμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 16 
Υπογραφή Σύμβασης  

 
Η σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα 
Ανάδοχο. 

 

• Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.28/80, ο ανακηρυχθείς ανάδοχος έχει την υποχρέωση, 
σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δεκαπέντε πέντε  (15) ημερών από την ημερομηνία 

της ανακοίνωσης της κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Ο 
ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει και την 

απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας. Εάν ο ανάδοχος στον 
οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν εμφανισθεί κατά τα ανωτέρω κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακόμη, μη εμφάνιση του μειοδότη συνιστά και η μη 

εμπρόθεσμη προσκόμιση της απαιτούμενης εγγύησης που απαιτείται  για την υπογραφή της 
σύμβασης. Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παράβασης ή 

αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή της σύμβασης. 
Σε αυτή την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει 

υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας. Γενικά, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 
28/80. 

 
• Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.).  
 

• Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του 

οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με 

τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμο και για τον ανάδοχο από τον 

ίδιο ή τον νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, 
κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν είναι δυνατό να 

ληφθεί υπόψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων αυτής. Η σύμβαση 
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τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων 
αξιολόγησης. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, 

καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα η 
θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά (π.χ. 

πιστοποιητικά ISO) οφείλουν να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα, εκτός από τα τυχόν τεχνικά φυλλάδια. 

 
Άρθρο 17 
Υποχρεώσεις αναδόχου-Διάρκεια της Σύμβασης 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, να προβεί στην άμεση έναρξη εκτέλεσης της εργασίας με τον ανάλογο εξοπλισμό 

και προσωπικό. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός 
του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.  

 

Εκθέσεις. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο Δήμο τακτικές εκθέσεις ανά 
μήνα για τις δραστηριότητές του. Οι τακτικές εκθέσεις θα περιέχουν περιγραφή των 

ενεργειών και εργασιών που έγιναν, παρατηρήσεις επ’ αυτών, προτάσεις για τυχόν ενέργειες 
ή εργασίες και γενικότερα κάθε στοιχείο που θα συμβάλει στη διαμόρφωση της εικόνας 

σχετικά με την πρόοδο και τα προβλήματα των εκτελεσθέντων εργασιών. Έκτακτες εκθέσεις 

θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που είτε απαιτείται άμεση ενέργεια, είτε ήθελε ζητηθεί από 
τον Εργοδότη, είτε τέλος αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο αντικείμενο. Για τα υπόλοιπα 

θέματα ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα παραδίδει στην Υπηρεσία απλά σημειώματα. Όλες οι 
παραπάνω εκθέσεις και τα σημειώματα θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται στην 

Υπηρεσία στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, οδηγίες, απόψεις 
κ.λπ. του Αναδόχου σε όλα τα στάδια των εργασιών θα απευθύνονται πάντοτε κατά 

περίπτωση προς τον Εργοδότη.  

Συνεργασία. Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλο ή εν μέρει 
προτάσεις του Αναδόχου, όπως επίσης να ζητήσει από τον Ανάδοχο υποβολή νέων 

προτάσεων ή παρατηρήσεων με απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τον Εργοδότη. Ο 
Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί το έργο του και να συνεργάζεται ομαλά με τον Εργοδότη και με 

τους άλλους συνεργάτες του, ακόμα και στην περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει λύσεις 

διαφορετικές από αυτές που προτείνονται από αυτόν ή στην περίπτωση που η Υπηρεσία 
απορρίπτει τις προτάσεις του και ζητά την υποβολή νέων εναλλακτικών λύσεων.  

Γλώσσα. Ο Ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
ισχύει η Σύμβαση του με τον Εργοδότη. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική. 

Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ του Εργοδότη ή άλλων φορέων και 

Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου και του ΑΕ θα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης του Αναδόχου 

απαιτηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας του ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που 
απορρέουν από τη Σύμβαση διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, αυτή θα 

εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.  
Γνωμοδοτήσεις. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωμοδοτεί επί όλων των θεμάτων επί 

των οποίων ζητείται η άποψή του από την Υπηρεσία. Ο χρόνος γνωμοδότησης θα ορίζεται 

από την Υπηρεσία, ανάλογα με την σπουδαιότητα και το επείγον κάθε θέματος. 
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης.   

 
Άρθρο 18 
Τρόπος Πληρωμής  
  

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής: Στο τέλος κάθε μήνα και μετά την υποβολή της 
Έκθεσης Αναφοράς, θα καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις πιστοποιημένες εργασίες 

παροχής υπηρεσιών, όπως προκύπτει από το τιμολόγιο και προϋπολογισμό της μελέτης, για 



19 

 

το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από 

τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών.  
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.  

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. Στο χρηματικό 

ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 
Δικαιολογητικά: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των 

συμβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης των 
εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή, το τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την 

ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 

ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, αναλυτική κατάσταση ασφάλισης του προσωπικού στον ασφαλιστικό 
φορέα που υπάγεται ο κάθε εργαζόμενος και ότι άλλο προβλέπεται από τη σχετική 

νομοθεσία. 
  Αξίζει να σημειωθεί ότι τυχόν υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες, 

πέραν αυτών  που απαιτούνται για την αποκατάσταση διαρρεόντων δικτύων και 

αναφέρονται στο Περιγραφικό Τιμολόγιο θα πληρώνονται απολογιστικά. 
 

Άρθρο 19  
Λοιποί όροι  
 

Για ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα διακήρυξη σχετικά με την διεξαγωγή τις εργασίας 

ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 28/80, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.  

Άρθρο 20 
Δημοσίευση  
 

Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

του Δήμου www.dimostrizinias-methanon.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.promitheus.gov.gr.Η Περίληψη  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), σε μία (1) εβδομαδιαία 

νομαρχιακή  εφημερίδα, σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή, σε δύο (2) ημερήσιες μεγάλης 
κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων και σε μία (1) ημερήσια οικονομική. Τα έξοδα δημοσίευσης 

βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009.  

                                 

 

Γαλατάς,  5 -  01  -2016 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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