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Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50 

Ωρωπός Τ.Κ.: 190 15 

Πληροφορίες: Λιάκουρη Πετρούλα 

Τηλ.: 2295-3-20334 

Fax: 2295-3-20328 

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

ιστοσελίδα: www.oropos.gov.gr 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Ο Δήμος Ωρωπού διακηρύσσει την διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.   12 201     Κ 1   τ.    /08-08-2016) 

και κατά το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 και άρθρο   παρ.   του Ν.  0 1 2012, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν και β) τους όρους της παρούσας για την ανάδειξη  ναδόχου της 

υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 13-

15/08/2017» προϋπολογισμού 46.000,00€ πλέον  Π  2 %.  

Με τη με αριθ.: 336 201   πόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθ. 24/2017 

μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, 

Καθαριότητας και  νακύκλωσης του Δήμου με τίτλο: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ 13-15/08/2017» συνολικής δαπάνης 5 .0 0,00€ συμπεριλαμβανομένου  Π  

2 %€ και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας την προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 

του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 

 

 ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΤΙ  

ΝΟΜΟΣ  ΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙ ΥΘΥΝΣΗ Τ ΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ ΣΙΩΝ,  

ΥΠΗΡ ΣΙ Σ ΔΟΜΗΣΗΣ,  

Κ Θ ΡΙΟΤΗΤ Σ &  Ν ΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 27452/04-12-2017 

ΜΕΛΕΤΗ: 24/2017 

TITΛΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ 

ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ 13-15/08/2017 

 ΟΡ  Σ: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (50.000,00€) 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 

(7.040,00€) 

CPV: 77211400-6 

mailto:ty@3034.syzefxis.gov.gr
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 πυρκαγιά 13-15 08 201 ) για την αναθέτουσα αρχή, καθώς δεν είναι δυνατή η τήρηση 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης  παρ. 2α 

του άρθρου 95 του Ν.   12 201 ) επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας σε ακέραιες 

μονάδες επί τοις εκατό. 

Για τη διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας, την εκτέλεση της σύμβασης και την εκτέλεση της 

εργασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:  

Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 του Ν.   12 201  περί δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

 προσαρμογή στις Οδηγίες 201  2     και 201  25   ) και των σχετικών νόμων που 

εναρμόνισαν την  θνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο. 

 Του άρθρου 3  του Ν. 4320/2015    Κ 29 τ. ΄/29-03-2015) 

 Του άρθρου 57 του Ν. 4403/2016 (  Κ 125 τ. ’) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,  0 έως    της οδηγίας 

2013 3     «σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την 

τροποποίηση της οδηγίας 200   3  Κ του  υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών  8   0  ΟΚ και 83 3 9  ΟΚ του 

συμβουλίου»     L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της οδηγίας 

201  95    του  υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου     L 330  1 της 15ης 

Νοεμβρίου 201 ) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013 3     όσον αφορά τη 

δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την 

πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας,  νάπτυξης και τουρισμού», με τον οποίο από 

01-07-201  καταργούνται τα άρθρα 1  έως 201 του Ν. 4281/2014 (  Κ 1 0 τ. ΄), 

πλην των διατάξεων των άρθρων 13  έως 138, 139, 15  και της παραγράφου 5 του 

άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ. 

 Του Ν.  013 2011    Κ 20  τ. ’/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

  12 201     Κ 1   τ. ΄/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Της παρ. Ζ του Ν.  152 2013 «περί προσαρμογής της  λληνικής Νομοθεσίας στην 

οδηγία 2011      του  υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 1  02/2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
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 Του Ν.3852 2010    Κ 8  τ. ΄/07-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 

και της αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Του Ν. 3886/2010    Κ 1 3 τ. ’) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και 

υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89   5  ΟΚ», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 

 Του Ν. 3310 2005    Κ 30 τ. ’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3 1  2005    Κ 

279/τ. ΄/10-11-2005) τροποποίηση του Ν. 3310 2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων» 

 Της εγκυκλίου 14873/395/4- 0  του ΥΠ.ΟΙΚ. «περί εφαρμογής της οδηγίας 

200  18  Κ για τις συμβάσεις υπηρεσιών» 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων  καθώς 

και λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξης 

 Νόμος, Π.Δ., Υ. .) και ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στον Δήμο Ωρωπού έως την 06-12-2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 

και ώρα 10:00 π.μ. με τους πιο κάτω όρους: 

1. Προσκαλούνται για την υποβολή προσφορών οι κάτωθι: 

Α. Η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα την Σταμάτα Αττικής 

(Λεωφ. Σταμάτας αριθ. 5) τηλ. 210-8144222, fax: 210-8144222, e-mail: 

chkiri@otenet.gr 

B. Η εταιρεία Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα την Καλλιθέα Αττικής (Ελ. 

Βενιζέλου αριθ.: 176) τηλ.: 210-9525128, fax: 210-9565132, e-mail: 

ana.mitrogiannis@gmail.com 

Γ. Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε. με έδρα την Καλλιθέα Αττικής (Ελ. 

Βενιζέλου αριθ.: 172 τηλ.: 210-9570615, fax: 210-9570495, e-mail: idram@tee.gr 

mailto:chkiri@otenet.gr
mailto:ana.mitrogiannis@gmail.com
mailto:idram@tee.gr
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Δ. Η εργοληπτική επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, με έδρα την Αγία 

Παρασκευή Αττικής (Κανάρη αριθ.: 55) τηλ.: 210-6006937, fax.: 210-6006937, e-

mail: kmargar1@gmail.com 

οι οποίοι καλούνται να παραλάβουν Τεύχη δημοπράτησης έως και την προηγούμενη ημέρα 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

2. Η συμμετοχή στη Διαδικασία  υποβολής προσφοράς) προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη 

ότι ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση της παρούσης Πρόσκλησης και των υπολοίπων 

στοιχείων όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

3. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την με αριθ.: 24 201  μελέτη του Δήμου και της 

παρούσης προσκλήσεως και τα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης, τα οποία με σειρά 

προτεραιότητας ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων 

καθορίζεται ως κατωτέρω: 

3.1. Το συμφωνητικό 

3.2. Η παρούσα Πρόσκληση 

3.3. Το Τιμολόγιο μελέτης 

3. . Ο προϋπολογισμός μελέτης 

3.5. Η  ιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3.6. Η τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας 

3. . Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην  ιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 . Η διαδικασία διεξάγεται «δημοσία» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.   12 201  

5. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την 06-12-2017 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 10:00 π.μ., είτε με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, είτε  με κατάθεσή 

τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης της αναθέτουσας αρχής  Λεωφ. 

Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός). Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο  κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών 

Προσφορά του ………………….. 
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για την υπηρεσία με τίτλο: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 13-

15/08/2017»  

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ωρωπού  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 06/12/2017 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στη 

διαδικασία, η οποία αναγράφει τη διαδικασία την οποία αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος  μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία  ή ονοματεπώνυμο φυσικού 

προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας  ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 

fax, e-mail).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:  

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής  Τ ΥΔ & 

 ΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜ ΤΟΧΗΣ)» κατά τα οριζόμενα στη πρόσκληση και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος  κλεισμένος με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθεί χωρίς 

να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα 

στην πρόσκληση. 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου.  

6. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

 πιτροπή  ξιολόγησης Προσφορών. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η 

 πιτροπή  ξιολόγησης Προσφορών σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή 

 ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η 

συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

 . Χρηματοδότηση της Υπηρεσίας,   όροι, Δασμοί, κ.λπ.- Πληρωμή  ναδόχου  

7.1. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο  σωτερικών  50.000,00€) και από ίδιους 

πόρους του Δήμου Ωρωπού που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2018 

  .0 0,00€). Η υπηρεσία υπόκειται στις κρατήσεις  φόροι, τέλη κ.λπ.) που προβλέπονται από 

την κείμενη νομοθεσία. 

7.2. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.   12 201  και το αντίστοιχο 

άρθρο της  .Σ.Υ. Η πληρωμή θα γίνεται σε EURO. 
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8. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας  

(α) Οι οικονομικοί φορείς όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής 

τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος  ' του Ν.   12 201  ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη 

της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό του 

οικείου Επιμελητηρίου της έδρας του, με το οποίο να φαίνεται η εγγραφή του στο ειδικό 

επάγγελμα.  

9. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του  αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 

ένα από τα μέλη του  αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους 

των παρακάτω περιπτώσεων:  

Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008 8 1 Δ Υ του Συμβουλίου της 2 ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος     L 300 της 11-11-2008 σ.  2), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των  υρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης     C 195 της 25-

06-199 , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003 5 8 Δ Υ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα     L 192 της 31-07-2003, σ. 5 ), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 

σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των  υρωπαϊκών 

Κοινοτήτων     C 31  της 2 -11-1995, σ.  8), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2803/2000 (  Κ 

 8 τ. ΄), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και της απόφασης-πλαίσιο 

2002   5 Δ Υ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας     L 1   της 22-06-2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο   αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005  0  Κ του  υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

2 ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
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συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας     L 309 της 25.-11-2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 3691/2008 (  Κ 1   τ. ), στ) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011 3     του 

 υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης  πριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 

και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002  29 Δ Υ του Συμβουλίου     L 101 

της 15-04-2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 4198/2013 

(  Κ 125 τ. ΄). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

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

ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης   .Π. .), προσωπικών 

εταιρειών  Ο. .,  . .) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών  ταιρειών  Ι.Κ. .), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών   . .), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα 

κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  ν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης 

ή έχει την εγκατάστασή του στην  λλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν 

αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 ποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, προσφέρων σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

  α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/2016 

  β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
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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  παρ. 5 άρθρου  3 του Ν.   12 201 ) 

  γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 2  του Ν. 

  12 201  δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα 

 ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο  8 του Ν.   12 201 , δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις 

ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

  ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  

 η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 

 θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του 

 ποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.   του άρθρου 8 του Ν. 

3310 2005  εθνικός λόγος αποκλεισμού). Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν 

αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων. Οικονομικός φορέας 

που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και   μπορεί 

να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 



 

9 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.  άν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 

σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος.  ν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. Η απόφαση 

για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου  3 του Ν. 

4412/2016. 

Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου    

του Ν.   12 201 , η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

10. Περιεχόμενο  ακέλου Προσφοράς  

Ο φάκελος προσφοράς  προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα:  

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

 β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα 

κατωτέρω:  

 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα: - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  Τ ΥΔ) - β) εγγύηση 

συμμετοχής.  

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στον Δήμο Ωρωπού και ανέρχεται σε 

ποσοστό 2% επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς  Π , ήτοι στο ποσό των 

920,00€   ΥΡΩ). Ως χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ενενήντα (90) 

ημέρες, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ ΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

 πισημαίνεται ότι: α) αποκλείονται από την διαδικασία προσφορές, στις οποίες δεν 

αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της 

οικονομικής προσφοράς στην περιπτ.  α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.   12 201  ή το 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ.  β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, 

ολογράφως και αριθμητικώς. β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 

υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. γ)  ν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των 
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στοιχείων της οικονομικής προσφοράς  πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές 

μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα 

γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η  πιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και 

αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.  

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών 

φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. 

11. Χρόνος περαίωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε  1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Ωρωπός, 04/12/2017 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ 


