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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΔΑΜ: 

 

Αριθ. Πρωτ.: 27298/01-12-2017 

ΤΙΤΛΟΣ: EΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΡΙΨΕΙΣ ΑΛΑΤΟΣ 

ΚΛΠ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.528,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%      

Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός 

Πληροφορίες: Σισμανίδου Πηνελόπη 

Τηλέφωνα: 2295-3-20356 

Fax: 2295-3-20328 

e-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr 

ιστοσελίδα: www.oropos.gov.gr 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

CPV: 90620000-9 υπηρεσίες εκχιονισμού  

    

 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού  

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας διακήρυξης 

Β) Τη με αριθ.: 162/23-10-2017 εντολή σύνταξης μελέτης του Δημάρχου Ωρωπού   

Γ) Τον προϋπολογισμό της μελέτης ποσού 56.877,42€ πλέον 13.650,58€ δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

συνολικής δαπάνης 70.528,00€, που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους μέσω του Κ.Α.: 30.6262.0053 με 

τίτλο «EΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΡΙΨΕΙΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΛΠ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» του προϋπολογισμού του έτους 2017 και του αντίστοιχου Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του έτους 2018 

Δ) Τη με αριθ.: 364/14-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση όρων 

διακήρυξης για εργασίες καθαρισμού, εκχιονισμού, ρίψεις άλατος κλπ οδικού δικτύου περιόδου 2017-

2018 (ΑΔΑ: ΩΒΧΨΩ0Π-ΑΗΦ) 

Ε) Τη με αριθ. 951/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ψ64Ω0Π-4Χ5)  

ΣΤ) Τη με αριθ. 50/2017 απόφαση Δημάρχου με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Ωρωπού, 

σύμφωνα με την οποία: Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί 

ο Αντιδήμαρχος κ. Βελτανιώτης Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει 

ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Τζεβελέκο. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με 

έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς 

σε ευρώ για το σύνολο των εργασιών που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της υπηρεσίας «EΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΡΙΨΕΙΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΛΠ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018». 
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) & σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017 

δημοσιευθηκε σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων αρχικών διαγωνισμών και επαναληπτικών βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL):  www.oropos.gov.gr  

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους 

καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες, πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού, Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός, Πληροφορίες: Λιάκουρη 

Πετρούλα τηλ.: 2295-3-20334. 

Άρθρο 1ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 

 Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ 147/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006) 

 Τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

 Τη με αριθ.: 364/14-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση όρων 

διακήρυξης για εργασίες καθαρισμού, εκχιονισμού, ρίψεις άλατος κλπ οδικού δικτύου περιόδου 

2017-2018 (ΑΔΑ ΩΒΧΨΩ0Π-ΑΗΦ) 

 Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία 

με το Κοινοτικό Δίκαιο 

 Και λοιπές συναφείς νόμιμες διατάξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν μέχρι σήμερα 

Άρθρο 2ο : Αντικείμενο των εργασιών 

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η αντιμετώπιση, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, των 

προβλημάτων που προκύπτουν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις, παγετός) 

κατά την χειμερινή περίοδο και είναι ιδιαίτερα έντονες σε περιοχές με υψόμετρο, όπως στη 

Δημοτική Ενότητα Αφιδνών, Μαλακάσας, Αυλώνα κ.α., µε εργασίες εκχιονισμού και άλλες εργασίες, 

προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής και ομαλή κυκλοφορία οχημάτων, καθώς και η ασφαλής 

κυκλοφορία πεζών εντός του αστικού ιστού πόλεων και οικισμών, σε σχολικές μονάδες, παιδικούς 

σταθμούς, εκκλησίες, νοσοκομεία, πεζοδρόμια και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες. 

Οι δυσχερείς καιρικές συνθήκες κατά τη χειμερινή περίοδο (χιονοπτώσεις) προκαλούν μεταξύ άλλων 

κυκλοφοριακά προβλήματα, δεδομένου ότι διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων επί των 

επαρχιακών οδών, γεγονός που καθιστά αδύνατη την δυνατότητα των πολιτών της κάλυψης αναγκών 

διαβίωσης, όπως πρόσβαση σε νοσοκομεία, ιατρούς, καταστήματα διατροφής κλπ) και εντείνουν το 

ενδεχόμενο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.oropos.gov.gr/
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Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής: 

 Εργασίες εκχιονισμού, όλου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου, µε 

κατάλληλα μηχανήματα έργου. 

 Εργασίες αλατοδιανομής, σε περίπτωση παγετού του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης 

του Δήμου (η προμήθεια του αλατιού θα βαρύνει τον ανάδοχο) με χρήση κατάλληλων 

μηχανημάτων. 

 Εργασίες απεγκλωβισμού οχημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις 

 Εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προκύπτουν από τις χιονοπτώσεις, (καταπτώσεις, κατολισθήσεις, κοπή δέντρων κλπ.) στα οδικά 

τμήματα 

Τα μηχανήματα έργου (ΜΕ) που θα χρησιμοποιηθούν για τον εκχιονισμό θα πρέπει να είναι τα εξής: 

• Διαμορφωτήρας (GRADER), ισχύος μέχρι 190 HP ( 4 TEM ). 

• Μηχάνημα αλατιέρα τύπου (UNIMOC), ισχύος μέχρι 125 ΗΡ (5 TEM). 

• Φορτωτής – Εκσκαφέας ελαστιχοφόρος, ισχύος μέχρι 110 ΗΡ (6 ΤΕΜ). 

• Μπουλντόζα ερπυστριοφόρος, ισχύος µέχρι 215 ΗΡ (1 ΤΕΜ). 

Προκειμένου να εκτελεστούν οι προαναφερόμενες εργασίες, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε 

συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας καθώς και με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Δήμου 

Ωρωπού, οι οποίοι θα δίνουν οδηγίες ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια 

των έκτακτων καιρικών φαινομένων και θα θέτουν την προτεραιότητα αυτών.  

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζεται όλη η εντός και 

εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ωρωπού. 

Άρθρο 3ο : Προϋπολογισμός  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 56.877,42€ πλέον 13.650,58€ ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικής 

δαπάνης 70.528,00€, επί του οποίου οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την προσφορά τους σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παρούσα, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και η εργασία είναι εγγεγραμμένη 

στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017, με κωδικό εγγραφής Κ.Α.: 30.6262.0053 και του 

αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού του έτους 2018. 

Η δαπάνη που προϋπολογίστηκε στην παρούσα μελέτη δεν είναι δεσμευτική και σε καμιά περίπτωση 

δεν υπάρχει υποχρέωση για εξάντληση της πίστωσης. 

Άρθρο 4ο : Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30-04-2018, 

αναλόγως των καιρικών συνθηκών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα 

με τους όρους της διακήρυξης, αιτιολογημένα, εκπληρώνοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις της προς 

τον Ανάδοχο μέχρι της χρονικής αυτής στιγμής. 

Άρθρο 5ο : Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ωρωπού (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, 

Ωρωπός), τηλ. 2295-3-20334, στις 14-12-2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα έναρξης 
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παραλαβής προσφορών την 10.00π.μ. και ώρα λήξης την 10.30π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

του Δήμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν τους 

φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη με τους εξής 

τρόπους: 

α. Την αποστολή τους στην διεύθυνση Δήμος Ωρωπού Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 ταχυδρομικά, με 

συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 

αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημέρας διαγωνισμού. Στη 

περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το 

περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημερομηνία και 

ώρα διενέργειάς του. 

Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζόμενου:  

- σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης με ίδια παρουσία το φυσικό 

πρόσωπο, 

- σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Επιχείρησης,  

- σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) ο 

εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,  

- σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

- Σε περίπτωση Κοινοπραξίας επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει 

να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) 

των κοινοπρακτουσών είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας 

εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.  

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά 

τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά το σχετικό 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει πρωτίστως 

τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 6ο : Τεύχη Δημοπράτησης 
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Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος 

είναι: 

1) το συμφωνητικό που θα υπογραφεί από τον ανάδοχο  

2) η παρούσα διακήρυξη 

3) η οικονομική προσφορά του αναδόχου 

4) η μελέτη 

5) η συγγραφή υποχρεώσεων 

6)  ο προϋπολογισμός 

7)  το ΤΕΥΔ 

Άρθρο 7ο : Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

α. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β. ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά 

γ. συνεταιρισμοί 

δ. κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 

στην παρούσα διακήρυξη, δηλαδή που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα συσχετιζόμενη με 

το αντικείμενο της υπηρεσίας, εκτελούν αντίστοιχα εργασίες σχετικά με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την 

ικανότητα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους για την εκτέλεση αυτής της 

υπηρεσίας. 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό:  

1. όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του Ν. 

4412/2016, όπως αναφέρονται στο άρθρο της παρούσας (Λόγοι αποκλεισμού – Παρεκκλίσεις -  

Επανορθωτικά μέτρα) 

2. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της  

3. Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός 

σχήματα διαγωνιζόμενων 

Άρθρο 8ο : Λόγοι αποκλεισμού – Παρεκκλίσεις - Επανορθωτικά μέτρα  

1. Η Αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 

4412/2016, ή είναι γνωστό στην Αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που απαριθμούνται στην παρ. 1 του α. 

73 του Ν. 4412/2016.  

2. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 

τους διαχειριστές,  
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β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Αποκλείεται επίσης από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

4. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, και υποβλήθηκαν χωρίς να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

5. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η 

Αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παρ. 

1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

6. Παρέκκλιση επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:  

α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/16, για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος και  

β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

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 του Ν. 4412/2016, πριν 

από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

7. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, η 

Αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα 

αρχή έχει αποδείξει ότι 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, στην 

περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

8. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. 

1 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, 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. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται από την Αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4412/16 κι εκδίδεται η σχετική απόφαση της 

Αναθέτουσα αρχή για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

9. Ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι 

του Ν. 4412/16, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 74 του ιδίου νόμου, επιφέρει αυτοδίκαια 

και τον αποκλεισμό του από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

10. Αποκλείονται επίσης: 
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-Προσφορές που έχουν υποβληθεί μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των 

προσφορών ως εκπρόθεσμες 

-Εναλλακτικές προσφορές ως απαράδεκτες  

-Προσφορές όπου η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής ξεπερνά την προϋπολογισθείσα 

δαπάνη της υπηρεσίας ως απαράδεκτες  

-Προσφορές που δεν περιέχουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και δεν 

πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης, ως απαράδεκτες  

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος 

των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, γνωρίζει πλήρως τις 

συνθήκες εκτέλεσης του έργου και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά 

το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανασφάλιστο 

προσωπικό.  

Άρθρο 9ο : Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών – Προσόντα και δικαιολογητικά 

συμμετοχής 

1. Οι προσφορές πρέπει: 

α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται 

στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 

β. Να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο 

θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν 

πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

2. Προσφορές για μέρος της ποσότητας, που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν 

στο σύνολο τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται 

την απόρριψη της προσφοράς. 

6. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, και τη διεύθυνση του 

υποψηφίου και θα αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) 

β. Η ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 27298/01-12-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 

ΑΡΙΘ.: 21/2017 

γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «EΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΡΙΨΕΙΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΛΠ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» 

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και 

σφραγισμένους φακέλους, καθένας εκ των οποίων φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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Α. Υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο περιλαμβάνεται: 

1. το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 

Δίνεται συνημμένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) της Υπηρεσίας.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 

εκπρόσωπό τους (άρθρο 93 παρ. β περ. δδ του Ν. 4412/2016). 

Β. Υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

1.  Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία φέρει 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών και στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και 

να δηλώνεται: 

 ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχολήσει  

 ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας 

 Διάθεση επάρκειας εφεδρικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σύγχρονης 

τεχνολογίας για την εκτέλεση εργασιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο των εργασιών 

που θα του ανατεθούν 

 Ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες ή εκπτώσεις συμβάσεων, ποινές, αποκλεισμοί από 

διαγωνισμούς, αντισυμβατικές εκτελέσεις εργασιών και καταδίκες για αδικήματα που αφορούν 

την επαγγελματική διαγωγή της εταιρείας επιφέρουν ποινή αποκλεισμού στον διαγωνιζόμενο. 

 ότι θα διαθέτει και θα έχει σε ετοιμότητα κατ΄ ελάχιστο δύο πολυμηχανήματα τύπου UNIMOC 

με εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα για τις ανάγκες εκχιονισμού των δρόμων του Δήμου που 

έχουν μικρό πλάτος οδοστρώματος και ένα διαμορφωτήρα (GRADER).  

 ότι δύναται να διαθέσει τα μηχανήματα που αναφέρονται στην μελέτη, για την εκτέλεση των 

εργασιών, καθώς και η δέσμευση ότι σε περίπτωση σοβαρής βλάβης των μηχανημάτων θα 

αντικατασταθούν με άλλα με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά.  

 ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή για την απερίσπαστη 

εκτέλεση της εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 ότι θα καλύψουν τον Δήμο ακόμα και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών 

 ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε επιπλέον στοιχείο και σχετικό 

δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.  

 ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος, θα προσκομίσει κατά την υπογραφή της 

σύμβασης τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 1 

του N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α’) όλων των παρακάτω δικαιολογητικών: 

1) Άδεια κυκλοφορίας για τα Μηχανήματα Έργου 

2) Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους 

3) Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος (εκτός αν πρόκειται για Μηχάνημα 

Έργου) 

4) Έγκριση τύπου (εφόσον πρόκειται για Μηχάνημα Έργου ή όπου αλλού προβλέπεται) 
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5) Αποδεικτικό Ασφάλισης εν ισχύ 

 για εκτέλεση ή μη αντιστοίχων υπηρεσιών, και θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους Ο.Τ.Α. και 

άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με τους οποίους έχει συνεργασθεί 

 Επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν τη συμβατική και πλήρη εκτέλεση 

αντίστοιχων υπηρεσιών (συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ανάλογων 

υπηρεσιών κ.λπ.) 

 Στοιχεία που να αποδεικνύουν τη μορφή της επιχείρησης, την επιχειρηματική δομή της, το 

εύρος των δραστηριοτήτων της, τις εμπορικές επιδόσεις, το κύρος της, την οικονομική 

επιφάνειά της και την επαγγελματική αξιοπιστία της. 

Γ. Υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο που 

θα περιλαμβάνει: 

 Την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (%) η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς κα ι 

ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.  

 Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 

υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και 

τρίτων κρατήσεων. 

Δίνεται συνημμένα έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.  

Διευκρινήσεις επί των παραστατικών εκπροσώπησης  

Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:  

I. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε , Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε.:  

 ΦΕΚ σύστασης 

 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού  

 ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή 

απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου 

 Πρακτικό Δ.Σ ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή απόφαση των εταίρων περί έγκρισης 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπου μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 

Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα 

την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος 

 Πιστοποιητικό Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών περί τροποποιήσεων του καταστατικού, εκδοθέν το τελευταίο 

3μηνο πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

II. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. απαιτείται επιπλέον και ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του 

σε ισχύ διοικητικού συμβουλίου.  

III. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.: 

 Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά  
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 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού 

 Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένες, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

IV. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:  

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του.  

V. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επί ποινή αποκλεισμού επιπλέον να 

καταθέσει:  

 Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό 

νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

 δήλωση της κοινοπραξίας στην οποία θα αναγράφονται τα ποσοστά συμμετοχής των 

κοινοπρακτούντων. 

 Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

στο Διαγωνισμό. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον θα καταθέσει: 

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:  

- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 

- να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του 

Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς 

- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

- να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την 

εκπλήρωση του Έργου  

- να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός 

εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 

Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

VI. Για οποιαδήποτε άλλα νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω 

προαναφερθέντα, θα πρέπει να υποβληθούν τα κατά τον νόμο δικαιολογητικά 

σύστασής τους από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο 

άλλο πρόσωπο. 

Διευκρινήσεις επί της «Οικονομικής Προσφοράς»  

1. Προσφορά μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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2. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή επιφυλάξεων επ’ αυτής, 

θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και οδηγούν στην απόρριψη της 

Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει.  

 

3. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 

παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Ασάφειες και 

σφάλματα στη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς συνιστούν αυτόματα λόγους απόρριψης 

αυτής.  

Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει τη ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του 

διαγωνισμού.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους.  

Οι ενδιαφερόμενοι με ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 

εργασιών, που αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή και όχι για μέρος αυτών, χωρίς Φ.Π.Α. 

και θα είναι σταθερές για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

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 εξοπλισμού 

- Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης 

λειτουργίας του 

- Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των 

οδηγών , χειριστών και εργατών) και τα λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του 

- Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση, 

κ.λπ.). 

- Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και τα διάφορα συναφή τέλη και 

φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, τέλη κυκλοφορίας, κ.τλ.) 

- Την στάθμευση, φύλαξη και καθαρισμό του εξοπλισμού 

- Το “management’’ του έργου (τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του έργου, 

εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών, κ.λπ.). 

Άρθρο 10ο : Ενστάσεις – Προσφυγές 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 127 του Ν. 4412/2016). 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου και απευθύνονται στον Πρόεδρο της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει 

η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 
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Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί µε τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει 

αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται μαζί µε την κατακυρωτική απόφαση 

αυτής, στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας.  

Άρθρο 11ο : Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δεν απαιτείται αρθρ. 72 του Ν. 4412/16 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

Για την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, ο υποψήφιος ανάδοχος, υποχρεούται, πριν ή κατά 

τη υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή, τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε χώρα - μέλος της EE (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά), ποσού ίσου με το 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας για εκτέλεση των εργασιών μη συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ 24%. 

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 

1) Την ημερομηνία έκδοσης 

2) Τον εκδότη 

3) Να απευθύνεται στον Δήμο Ωρωπού  

4) Τον αριθμό της εγγύησης 

5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση  

7) Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και τις ανατιθέµενες εργασίες 

8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.  

9) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Ωρωπού και ότι θα καταβληθεί 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος 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.  

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

11) Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική 

επιστολή θα δηλώνει ότι: Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της 

επιστροφής σ' αυτόν, της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ή µε έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι 

εξέλειψε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη.  

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί την άρτια εκτέλεση της σύμβασης 

ως προς τις ανατιθέµενες σε αυτόν εργασίας. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων για την καλή 

εκτέλεση των εργασιών, τη χρονική λήξη της σύμβασης ή την εξάντληση των ποσών ή ποσοτήτων 

αυτής και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

Εάν στη βεβαίωση αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η αποδέσμευση της 

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Η εγγυητική μπορεί να έχει και τη μορφή γραμματίου σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων.  

3. Εγγύηση προκαταβολής 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σε κανένα στάδιο υλοποίησης της 

σύμβασης.  

Άρθρο 12ο : Παραλαβή – Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Προσφορών 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών. 

Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, εκτός και αν η επίδοση των 

προσφορών συνεχίζεται χωρίς καμία διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Όταν η οριζόμενη ώρα παρέλθει, 

ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των προσφορών και γράφεται στο πρακτικό.  

Η αποσφράγιση των υποφακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 

των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί από τη διακήρυξη ως εξής: 

α.  Μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίους φακέλους προσφορών 

β.  Μονογράφει τους υποφακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

γ.  Αποσφραγίζει τους υποφακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

τους μονογράφει κατά φύλλο. Η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

δ.  Στη συνέχεια, αποσφραγίζονται και μονογράφονται κατά φύλλο από την επιτροπή 

διενέργειας/αξιολόγησης μόνο οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων του διαγωνισμού 

που τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς πληρούν τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, με βάση τις εισηγήσεις της επιτροπής. 

ε.  Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το γνωμοδοτικό όργανο συντάσσει πρακτικό και 

διαβιβάζει το φάκελο του Διαγωνισμού στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής απόφασης. 

Εφόσον ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και γίνει δεκτή, η επιτροπή 

διαμορφώνει ανάλογα το Πρακτικό.  

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, 

αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη μεγαλύτερη 

έκπτωση.  

Ανάδοχος της εργασίας αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος που πληροί τα δικαιολογητικά, τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης και έχει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 
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Άρθρο 13ο : Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην 

Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 

δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας (για φυσικά πρόσωπα) ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι (για νομικά πρόσωπα), από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της παρ. 1 του α. 73 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα ή έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 4 

περ. β’ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης.  

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού Μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α’, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση, του Ν. 

4412/2016.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α’), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία υπεύθυνη δήλωση να βεβαιώνουν ότι: 
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 έλαβε γνώση και αποδέχεται το σύνολο των όρων της παρούσας Διακήρυξης, καθώς και ότι 

έλαβε γνώση των διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης 

Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.  

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού  

 ορίζει το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει με τη μορφή της υπεργολαβίας σε 

τρίτους, τους υπεργολάβους που θα χρησιμοποιήσει, με υποχρέωση πλήρους αναφοράς των 

επαγγελματικών τους στοιχείων, ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο 

εργολάβο, και το είδος της δέσμευσης που επιθυμούν ως ελάχιστο αποδεικτικό μέσο της 

μεταξύ τους σχέσης.  

 και του υπεργολάβου ότι δεσμεύεται να υλοποιήσει το τμήμα της σύμβασης όπως 

περιγράφεται στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, εφόσον του ανατεθεί η σύμβαση, 

καθώς και ότι δε συμμετέχει και σε άλλη προσφορά.  

Η προσκόμιση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Άρθρο 14ο : Επιλογή Οικονομικού Φορέα και Κατάρτιση Σύμβασης 

Η επιλογή του/των οικονομικού φορέα/οικονομικών φορέων και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού, μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Οικονομικός φορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από τον 

Ν. 4412/2016 συνέπειες, μετά από απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. 

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν οι 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων 

αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για αποζημίωση στον ανάδοχο σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο 

ακυρωθεί ο διαγωνισμός ή δεν καταρτιστεί η σύμβαση. 

Άρθρο 15ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν οι διαγωνιζόμενοι, μετά από έγγραφη κλήση της 

αναθέτουσας αρχής να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους πριν από τη λήξη της, 

αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστημα.  

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο 

ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, σχετικά με την πρόθεση 
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αποδοχής της παράτασης για διάστημα ακόμη ενενήντα (90) ημερών. Οι προσφέροντες οφείλουν 

να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά 

τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς 

τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους.  

Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει 

όμως τον προσφέροντα μόνον εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, 

η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.  

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε 

κυρώσεις. 

Άρθρο 16ο : Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι σε ετοιμότητα για την έναρξη εκτέλεσης της εργασίας με τον 

ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει η σύμβαση του.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε δύο (02) ημέρες από την έναρξη των εργασιών να 

παρουσιάσει όλον τον απαραίτητο τεχνικό, μηχανικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (κινητά τηλέφωνα 

κ.λπ.) που αναφέρεται στην παρούσα ενώπιον του αρμοδίου Αντιδημάρχου και της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού, καθώς επίσης και να προσκομίσει σε οριστικό κατάλογο το 

σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας.  

Άρθρο 17ο : Υποχρεώσεις αναδόχου 

 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των 

ειδικών συνθηκών της υπηρεσίας. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δε θα μπορεί να στηρίζεται 

στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών του οδικού δικτύου του Δήμου για περιπτώσεις 

προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στη με αριθ. 21/2017 μελέτη. 

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον 

φορέα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την 

εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, προς τις εντολές 

και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να 

πιστοποιείται και η εκτέλεση εργασίας του. 

 Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και 

έμπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του 

προσωπικού του. 

 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

στον Φορέα ή σε τρίτους από την μη τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο 
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Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. 

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την 

ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας και για την πρόληψη 

ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν 

θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία 

ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής και των Φορέων. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 

όρους. 

 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της διακήρυξης ή της 

προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους Φορείς για κάθε 

θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 

προέρχεται. 

 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 

την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση, η οποία θα του εξασφαλίζει 

συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού 

που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία 

με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα 

εφαρμόσουν (προσωπικό, εξοπλισμός) 

 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας αμείβεται 

και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η 

απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει 

αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, 

σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση της συμβατικής 

υπηρεσίας. 

 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας 

εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλον, έτσι 
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ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να 

ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης 

εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην 

επανόρθωσή της. 

 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αντικατασταθεί στη σύμβαση ή να μεταβιβάσει μέρος των συμβατικών 

του υποχρεώσεων, σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, 

μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Μετά από εντολή του Αρμόδιου Αντιδημάρχου (υπεύθυνο για την λήψη αναγκαίων προληπτικών 

και κατασταλτικών μέτρων κατά των χιονοπτώσεων-παγετού) o Ανάδοχος σε συνεννόηση με τον 

συντονιστή και τον υπεύθυνο της Πολιτικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφωθείσες 

καταστάσεις, θα προβεί στον αποχιονισμό όλων των οδών της περιοχής του Δήμου που κρίθηκε 

ανάδοχος. 

Ο αποχιονισμός θα εκτελείται λαμβάνοντας υπόψη τις εντολές του αρμόδιου Αντιδημάρχου οι 

οποίες θα καθορίζουν και τις προτεραιότητες (κεντρικοί οδοί, οδικές αρτηρίες κ.ά). Οι εντολές 

δίνονται λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 82 του Ν.3852/2010 (Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας-εκπροσώπου 

τοπικής κοινότητας) 

2. Τις διαμορφωθείσες καταστάσεις λόγω ύπαρξης χιονοπτώσεων ή παγετού. 

Η ένταση και η έκταση των φαινομένων και η δυσκολία συντονισμού των φορέων στην 

από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο 

ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.  

Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στον αποχιονισμό περιοχών που θα 

του υποδειχθούν, ανεξαρτήτου περιοχής ή οδικού δικτύου, με δεδομένο ότι η απασχόληση του δεν θα 

υπερβεί το σύνολο των ωρών και του αντιτίμου για το οποίο κρίθηκε ανάδοχος χωρίς την 

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων. 

Άρθρο 18ο : Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά κάθε μήνα με την πρόοδο των εργασιών έως τη λήξη της 

σύμβασης και το ποσόν της πληρωμής θα αντιστοιχεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε μήνα, 

σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που συνοδεύει την παρούσα και την προσφερόμενη από 

τον Ανάδοχο τιμή. 

Για την παροχή των παραπάνω εργασιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται στο ποσό της ώρας 

εργασίας του μηχανήματος έργου όπως αναφέρεται στην προσφορά του, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%, για το διάστημα ισχύος της σύμβασης.  

Επίσης, κάθε μήνα θα βεβαιώνεται από την Διεύθυνση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας η πλήρης 

και έντεχνη εκτέλεση της εν λόγω παρεχόμενης υπηρεσίας. Η βεβαίωση θα επισυνάπτεται σε κάθε 

εντολή πληρωμής του αναδόχου.  

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του 

εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών αποχιονισμού και μετά την βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης της εργασίας από την Διεύθυνση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. Στο ποσό της 

αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.  
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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. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές, κρατήσεις, φόροι κ.λπ. 

Σε κάθε είδους πληρωμή περιλαμβάνονται και τα εξής:  

α. Τα γενικά και ειδικά έξοδα του Αναδόχου  

β. Οι φόροι του, οι εισφορές στα κάθε είδους ταμεία και κάθε είδους προβλεπόμενες κρατήσεις  

γ. Οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του, δηλαδή μισθοί 

και δώρα προσωπικού, επιδόματα, κάθε δαπάνη τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων 

προσωπικού και γενικά κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη πλην του Φ.Π.Α.  

δ. Οι αμοιβές του κάθε ειδικότητας απασχολούμενου βοηθητικού προσωπικού, καθώς επίσης και κάθε 

είδους δαπάνη δια χρήση ή προμήθεια εξοπλισμού που θα πρέπει να διαθέσει ο Ανάδοχος στα πλαίσια 

των υπηρεσιών του, είτε απασχολούνται και διατίθενται στην Υπηρεσία είτε στα γραφεία του 

Αναδόχου.  

ε. Ο Φ.Π.Α. και τυχόν αύξησή του κατά την διάρκεια της Σύμβασης βαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο.  

Άρθρο 19ο : Παραλαβή εργασιών 

Η παραλαβή των ανατιθέμενων εργασιών θα γίνει από την οικεία επιτροπή η οποία και συντάσσει τη 

σχετική βεβαίωση παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη: 

 τη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη - εκτέλεση - πέρας) 

 το ημερήσιο ημερολόγιο εργασιών, στο οποίο θα περιγράφονται οι εκτελούμενες εργασίες, οι 

θέσεις εργασίας, τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν, το προσωπικό που εργάστηκε κατά την 

εκτέλεση των εργασιών, οι ώρες εργασίας μηχανημάτων και προσωπικού και οι συνθήκες 

εκτέλεσης των εργασιών, υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας και τον ανάδοχο.  

 τη μηνιαία αναφορά, η οποία θα υποβάλλεται εντός μιας (1) εβδομάδας μετά το πέρας κάθε 

συμβατικού μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα περιλαμβάνει τα ημερήσια 

ημερολόγια εργασιών του προηγούμενου μήνα, υπογεγραμμένα από τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και τον ανάδοχο, τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών εκχιονισμού 

ή άλλων εργασιών (τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Ωρωπού), εργασίες που 

εκτελέστηκαν, τον χρόνο, τα μέσα – μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν, το προσωπικό που 

εργάστηκε καθώς και οι ώρες εργασίας τους, τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και 

οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Η επιτροπή προβαίνει στην ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση αυτών όπως ορίζουν οι ισχύουσες 

προδιαγραφές.  

Η επιτροπή εξετάζει και διαπιστώνει για την καλή εκτέλεση των προσφερομένων εργασιών καθώς και 

για τυχόν επελθούσες φθορές, ζημίες, κλπ. λόγω πλημμελούς εργασίας.  

Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο ανάδοχος και 
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παραβιάσει τον χρόνο της παράδοσης, η Υπηρεσία μπορεί μονομερώς να λύσει τη σύμβαση, 

επιβαρύνοντας τον ανάδοχο με τη ζημία που θα προκύψει, παρακρατώντας εν μέρει ή όλη την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς την υποχρέωση για άμεση αποκατάσταση της 

μη ορθώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξη του ως 

έκπτωτου.  

Άρθρο 20ο : Εκτέλεση σύμβασης  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) οι όροι της 

σύμβασης, και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.  

Ο Δήμος Ωρωπού έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, χωρίς να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά 

όπως προβλέπονται στη σύμβαση.  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, για τις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται 

στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν:  

- οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους  

-παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν  

-έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και 

- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Άρθρο 21ο : Ρήτρες - Έκπτωση Αναδόχου 

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή πλημμέλειας στην εκτέλεση των υπηρεσιών, είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου ποινικές ρήτρες, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  

Με την ίδια διαδικασία, ο μειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν 

παρέδωσε αναλαμβανόμενες από αυτόν εργασίες, σύμφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη, τη 

μελέτη και τη σύμβαση.  
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Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής (επιτροπή 

αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού), δύναται να καταγγελθεί η σύμβαση εφόσον ο οικονομικός 

φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του οικονομικού φορέα ως 

έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

203 & 207 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 22ο : Λοιπές Διατάξεις  

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί 

προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΑΔΑ: ΩΦΜΟΩ0Π-6Κ9 

Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 27298/01-12-2017 

 

ΤΙΤΛΟΣ: EΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΡΙΨΕΙΣ 

ΑΛΑΤΟΣ ΚΛΠ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.528,00€  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%     

Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός 

Πληροφορίες: Σισμανίδου Πηνελόπη 

Τηλ.: 2295-3-20356 

Fax: 2295-3-20328 

e-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr 

ιστοσελίδα: www.oropos.gov.gr 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

CPV: 90620000-9 υπηρεσίες εκχιονισμού   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ 147/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006) 

3. Τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

4. Τη με αριθ.: 364/14-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση όρων 

διακήρυξης για εργασίες καθαρισμού, εκχιονισμού, ρίψεις άλατος κλπ οδικού δικτύου περιόδου 

2017-2018 

5. Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία 

με το Κοινοτικό Δίκαιο 

6. Και λοιπές συναφείς νόμιμες διατάξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν μέχρι σήμερα 

7. Τη με αριθ. 50/2017 απόφαση Δημάρχου με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου 

Ωρωπού, σύμφωνα με την οποία: Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του 

ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βελτανιώτης Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, 

και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον 

Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Τζεβελέκο. 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

(Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 27298/01-12-2017) 

Τη διεξαγωγή Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του 

Ν. 4412/2016, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 

τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «EΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΡΙΨΕΙΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΛΠ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018», 

mailto:ty@3034.syzefxis.gov.gr
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προϋπολογισμού 56.877,42€ πλέον ΦΠΑ 24% 13.650,58€ ήτοι συνολικής δαπάνης 70.528,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.: 190 15, 

Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 

10:00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών και ώρα λήξης την 10:30 π.μ., οπότε και 

η έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).  

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Δεν απαιτείται (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο Γραφείο 

Διεκπεραίωσης και Πρωτοκόλλου του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της 

αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ. ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την 

ώρα αποσφράγισης των προσφορών.  

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το 

περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και 

ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στη με αριθ. Πρωτ.: 27298/01-12-2017 διακήρυξη, δηλαδή που 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα συσχετιζόμενη με το αντικείμενο της υπηρεσίας, 

εκτελούν αντίστοιχα εργασίες σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την ικανότητα προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους για την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό 

ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Επίσης, πρέπει να 

έχουν και να τηρούν τις υπό του νόμου προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-04-2018, 

αναλόγως των καιρικών συνθηκών. 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για διάστημα εκατόν ογδόντα 

(180) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, καθώς και τα 

τεύχη δημοπράτησης, παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού, (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 Ωρωπός, Πληροφορίες: Λιάκουρη 

Πετρούλα τηλ.: 2295-3-20334). 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων αρχικών διαγωνισμών και επαναληπτικών βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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