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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,   
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 
Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου 
Τηλέφωνο: 24263 50105 
Fax: 24260 23128 
Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ  

                  

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε διαπραγµάτευση για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των 

εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (∆ιάστρωση 

σκυροδέµατος)» 

Σχετ.:   

1/. Το υπ΄άριθ. 5270/30.07.2018 Έγραφο του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας 

2/. Η υπ΄αριθ. 10570/10.09.20182018 µελέτη Τ.Υ. ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

3/. Η υπ’ αριθ. 136/2018 Απόφαση της Ο.Ε. περί έγκριση διενέργειας διαπραγµάτευσης, 

τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαπραγµάτευσης, ορισµού επιτροπής. 

 

  

Σύµφωνα µε την ανωτέρω (1) σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής 

Προστασίας, ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, 

εξαιτίας των καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις και πληµµύρες) που 

εκδηλώθηκαν στις χειµερινή περίοδο και συνεχίστηκαν ακόµα και στους εαρινούς µήνες. 

Αποτέλεσµα της οποίας ήταν η παράταση της κήρυξης του ∆ήµου σε κατάσταση έκτακτης 

σύµφωνα µε την 592/07.08.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί: ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ , ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων (έντονες 

βροχοπτώσεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις) η οποία λήγει την 30.10.2018. 

Προθεσµία περάτωσης του έργου ορίζεται σε 1 µήνα από την Υπογραφή της σύµβασης. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 

άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

Το αποτέλεσµα της διαδικασίας διαπραγµάτευσης θα εγκριθεί από την Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. 

Για την υπογραφή της σύµβασης θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ζαγορά, 25.09.2018 
 

Αριθµ. Πρωτ.: 11052 
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άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

Η Πρόσκληση και το πλήρες κείµενο της παρούσας διαπραγµάτευσης καταχωρήθηκαν στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στη ∆ιαύγεια και στο site 

του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου (dimos-zagoras-mouresiou.gr) 

 

 

α/. Αντικείµενο Εργασιών 

Στην παρούσα δαπάνη περιλαµβάνεται η εργασία διάστρωσης, 330,00κ.µ. σκυροδέµατος 

τύπου C16/20, από ιδιώτη εργολάβο, κάτοχο πτυχίου ΜΕΕΠ Α1 Τάξης και Άνω για έργα 

κατηγορίας Οδοποιίας ή εργολάβο εγγεγραµµένο στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων 

για την αντίστοιχη κατηγορία έργου. 

  

Οι τσιµεντρωστρώσεις αφορούν την αποκατάσταση της ζηµιάς του δρόµου Χορευτό - 

Παρίσαινα καθώς και τµήµατα του αγροτικού δίκτυο που καταστράφηκαν από τα έντονα 

πληµµυρικά φαινόµενα των περασµένων µηνών. Τα τµήµατα αυτά διαµορφώθηκαν µε τις 

κατεπείγουσες χωµατουργικές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν και αποµένει η άµεση 

διάστρωση σκυροδέµατος έτσι ώστε να γίνουν προσπελάσιµες από τα πυροσβεστικά οχήµατα 

προκειµένου να αντιµετωπισθούν φαινόµενα πυρκαγιών. 

 

β/.  Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι:  

β.1 Η εργασία διάστρωσης σκυροδέµατος µε ή χωρίς την χρήση ξυλοτύπων, µε την χρήση 

µηχανικών µέσων, που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε 

θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, 

τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται: 

• η  διάστρωση ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των 

πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή 

στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά 

περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι 

σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την άντληση, ανύψωση, 

καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέµατος 
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• η διαµόρφωση των ικριωµάτων και των ξυλοτύπων,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) 

µέχρι τη σκλήρυνσή του,  

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά 

τον κάθε τύπο κατασκευής: 

01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 

επιχρισµάτων 

 

Επίσης όλα τα οχήµατα που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος, πρέπει να είναι σε αρίστη 

κατάσταση. Να είναι εφοδιασµένα µε τις ειδικές προβλεπόµενες άδειες και να είναι 

κατάλληλα για την εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών, σύµφωνα µε τον ισχύοντα 

Κ.Ο.Κ..  

 

β.2 Με µέριµνα του αναδόχου θα τηρείται ηµερολόγιο. Το ηµερολόγιο θα συµπληρώνεται 

και θα αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις εκτελούµενες υπηρεσίες µε αναλυτικό τρόπο, 

στοιχεία για τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, στοιχεία για τυχόν 

έκτακτα περιστατικά και   οτιδήποτε   άλλο   σηµαντικό   πληροφοριακό   στοιχείο.   Ο   

ανάδοχος   θα   ενηµερώνει  σε  εβδοµαδιαία βάση την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου για τις εργασίες που πραγµατοποίησε και τα περιστατικά που  αντιµετώπισε την 

προηγούµενη εβδοµάδα και θα προσκοµίζει το ηµερολόγιο στην Αναθέτουσα αρχή 

(Πρόεδρο Τ.Κ. που εργάστηκε και αρµόδιου Αντιδηµάρχου) για έλεγχο και  θεώρηση. 

 

β.3 Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε δίκτυα 

υποδοµών κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, καθώς και για οποιαδήποτε ζηµιά 

προκληθεί σε τρίτους από υπαιτιότητά του εξαιτίας πληµµελούς εργασίας. Είναι δε 

υποχρεωµένος να αποκαθιστά άµεσα τις ζηµιές που προκαλούνται από υπαιτιότητά του. Σε 

αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου θα αποκαθιστά τις ζηµιές αυτές για 

λογαριασµό και εις βάρος του αναδόχου. 

 

β.4 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαµβάνει όλα τα µέτρα που προβλέπονται 
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για την προστασία της δηµόσιας υγείας, για την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού 

που απασχολεί κατά την εκτέλεση της εργασίας και για την πρόληψη ζηµιών – ατυχηµάτων 

σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. Είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί φωσφορίζοντα 

γιλέκα, γάντια, στολές προστασίας, µάσκες προστασίας προσώπου, γαλότσες και όποια άλλα 

µέτρα ατοµικής προστασίας κρίνονται απαραίτητα για τις κατά περίπτωση εργασίες. Ειδική 

µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται και για τη σήµανση του χώρου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των εργασιών και την αποφυγή πτώσης εργαζοµένων ή τρίτων σε φρεάτια. Για ατυχήµατα ή 

ζηµιές που τυχόν θα συµβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο κατά 

την εκτέλεση των εργασιών, ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου 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 ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου έχει 

το δικαίωµα επιβολής χρηµατικού προστίµου, το ύψος του οποίου θα αποφασίζει το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, αν κατά τη διάρκεια ελέγχου και επίβλεψης των εργασιών διαπιστωθεί 

πληµµελής εφαρµογή των κανόνων ασφαλείας. 

 

β.5 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµος για έκτακτες καταστάσεις ή και όποτε 

το κρίνει σκόπιµο ο ∆ήµος. 

 

β.6 Η  παροχή  υπηρεσιών θα εκτελεστεί µε προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης 

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 ( Κατεπείγουσα ανάγκη). 

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.706,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24% 649,44€, 

συνολικά 3.355,44€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6279.08, µε σχετική πίστωση του 

προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018. 

 

Η σύµβασης παροχής υπηρεσιών έχει διάρκεια ένα (1) µήνα. 

 

Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2018, στον κωδικό Κ.Α. 20-6279.08 µε 

εγκεκριµένη δαπάνη 20.000,00 ευρώ.  

Η δαπάνη θα καλυφτεί από επιχορήγηση (Πυροπροστασία). 

 

γ/. Προϋπολογισθήσα δαπάνη 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

€ 

∆ΑΠΑΝΗ 

€ 

1 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

∆ΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 

Σχετ. Ο∆Ο 

Άρθρο Β-

29.3.1 

Ο∆Ο-2532 κ.µ. 330,00 8,20 2.706,00 
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ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ  

 
 

  
  

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
2.706,00 

 
 

  
  

 

ΦΠΑ 24% 
649,44 

 
 

  
 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
3.355,44 

 

 

 

Η ανωτέρω µελέτη καθώς και ο τρόπος εκτέλεση των εργασιών αποφασίστηκε µε την 

διαδικασία της διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µε την υπάριθµ. 

136/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μεγαρέων (Α∆Α : 

7Ν9ΣΩΚΠ-1ΞΨ). 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση και τις ∆ιατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 32 παρ. 

2 γ : «Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να 

χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών … στο µέτρο 

που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή». 

 

Για το λόγο αυτό θα σας αποστείλλουµε το έντυπο οικονοµικής προσφοράς (προς 

συµπλήρωση) µε συνηµµένο προϋπολογισµό, τεχνική έκθεση, τιµολόγιο µελέτης, 

συγγραφή υποχρεώσεων και το ΤΕΥ∆ σε µορφή .pdf, .doc. Πληροφορίες στο τηλ. 

24263 50105, υπεύθυνος: Κοπατσάρης ∆ήµος. 

 

Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα διεξαχθεί στις 28.09.2018, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 08:30 π.µ. (λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών 

ενώπιων της αρµόδιας επιτροπής) στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

(∆ηµοτικό Κατάστηµα Ζαγοράς). Η Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζοµένων θα 

υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες 

εργασιών, µε βάση το άρθρο 95α του Ν 4412/2016. 

 

δ/. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Μέσα σε σφραγισµένο φάκελο εκτός της Οικονοµικής Προσφοράς θα υπάρχει αντίγραφο 

πτυχίου (κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ Α1 Τάξης και Άνω) και το τυποποιηµένο έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση µε τις συνέπειες του Νόµου 1599/1986 (Α’75), ως 
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προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη. 

 

ε/. Εγγυητικές επιστολές 

∆εν απαιτείται εγγυητική συµµετοχής.  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 

µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύµβασης.  

 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 

στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό 

φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 

αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον 

Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 

περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους 

όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα 

στοιχεία της διαπραγµάτευσης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θ) 

την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από 

τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε 

(5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 

στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον 

τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

 

ε/. Λόγοι αποκλεισµού 
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Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 

(διαπραγµέτευση) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν 

πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους: 

ε.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

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

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση 

του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε 
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στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

τελεσίδικηαµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου 

εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 

εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν 

έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση. 

ε.2 α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

ε.3 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 

προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
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παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί 

να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  

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

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

ανταγωνισµού,  

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

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

οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο 

παρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 

σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 

παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της 

παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής 

σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη 

διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 

αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού 

γεγονότος. 
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στ/. Κριτήρια Επιλογής 

στ.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Απαιτείτε πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. 

στ.2 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

∆εν απαιτείται 

στ.3 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

∆εν απαιτούνται ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας 

στ.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

∆εν απαιτείται 

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 

µία από τις καταστάσεις τις ανωτέρω παραγράφου και πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

των παραγράφων της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο 

αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του 

Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

 

ζ/. Αποδεικτικά µέσα 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου (ε) οι 

προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο ε.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου 

ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 

ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 

υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο ε.1, 

β) για τις παραγράφους ε.2 και ε.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του 
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οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο 

πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα.Το πιστοποιητικό  ότι το νοµικό πρόσωπο δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν 

πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα 

οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων 

γ. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου (στ) (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

δ. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 

µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 

η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

 

η/. Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά: βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

 

θ/. 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 

διάστηµα δύο (2) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού Προσφορά η 

οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 

 

ΑΔΑ: ΨΒΓΝΩΡΚ-ΨΒΑ
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Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς Μουρεσίου 

 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Όλοι οι οικονοµικοί φορείς που πληρούν  
τις προϋποθέσεις 

ΑΔΑ: ΨΒΓΝΩΡΚ-ΨΒΑ
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