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ΠΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Ταχ.Διεύθυνση: Αμφιπόλεως 5
Αχαρναί, 13679
Τηλ. 2102468762
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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς στα Τμήματα
Α/Α τμήματος Τίτλος Τμήματος

1 Εργασίες κηποτεχνικής ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων - πλατειών
της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες κηποτεχνικής ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων - πλατειών» με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Έχοντας υπόψη:

1 του ν. 4412/2016 (Α´ 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2 της με αρ. 57654 (Β´ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης»

3 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α´ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

4 του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
5 των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσης 

της.
6 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου, καθώς και την με αρ. 649 και 
με αρ. πρωτ. 85599/07-09-2022 απόφαση Δημάρχου, αναφορικά με τον ορισμό των 
Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών.

7 Την υπ’ αριθ. 129/2022 Μελέτη από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Δ8) 
του Δήμος Αχαρνών
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8 Το με αρ. πρωτ 95427/03-10-2022 με ΑΔΑΜ: 22REQ011352635 Πρωτογενές Αίτημα.
9 Το υπ’ αριθμ. 98259/10-10-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη (Δημάρχου) για την 

υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες κηποτεχνικής ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων - 
πλατειών».

10 Την υπ’ αριθμ. Α-828/25-10-2022 (με ΑΔΑ: ΨΓΞΜΩΨ8-ΝΟΤ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία διατέθηκε πίστωση συνολικού ύψους 24.998,48 € (συμπ. ΦΠΑ 
13,00%, 24,00%) σε βάρος του Κ.Α.: 35-6262.012, υπό τον τίτλο ΚΑΕ «Εργασίες 
κηποτεχνικής ανάπλασης κοινόχρηστω». Συγκεκριμένα, για το οικ. έτος 2022 ποσό 
ύψους 24.998,48 € σε βάρος του Κ.Α.: 35-6262.012 .

11 Την υπ’ αριθμ. 821 και με αρ. πρωτ 107761/31-10-2022 Απόφαση Αντιδημάρχου περί 
έγκρισης διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθμ. 129/2022 Μελέτης από 
την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Δ8) του Δήμου για την παροχή της 
υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες κηποτεχνικής ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων - 
πλατειών», με CPV: 45236250-7 «Εργασίες διάστρωσης για πάρκα», 03452000-3 
«Δένδρα», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 24.998,48 € συμπ.Φ.Π.Α. 24%, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 τουΝ. 4412/2016).

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας για την Ομάδα 1 «Εργασίες κηποτεχνικής 
ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων - πλατειών» της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες κηποτεχνικής 
ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων - πλατειών», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ. 129/2022 
Μελέτη από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Δ8) του Δήμου Αχαρνών.

Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 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 στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στην οποία θα δηλώνεται ότι αυτό θα 
προσκομιστεί έως την υπογραφή της σύμβασης, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 73.
Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της.
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της.
Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και 
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δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ ,αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.
Ε) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι συμφωνεί και αποδέχεται 
πλήρως τους όρους της μελέτης και ότι την υπηρεσία που θα παρέχετε, συμμορφώνεται με τις 
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, και ό,τι είναι απαραίτητο για την 
αξιολόγηση των προσφορών.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή 
τεχνικά στοιχεία καθώς και εκείνες που δεν περιέχουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 
παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
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Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές 
διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να συνταχθεί με 
ημερομηνία μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή των 
προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης και προσκομίζεται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του 
Δήμου Αχαρνών με τίτλο Φάκελος προσφοράς για την δαπάνη με τίτλο "Εργασίες κηποτεχνικής 
ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων - πλατειών"».
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει.

Πληροφορίες για την ανωτέρω δαπάνη μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας και από το 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Πρωτογενές Αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθ. πρωτ. 95427/03-10-2022 και ΑΔΑΜ: 
22REQ011352635.)

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μιχαήλ Βρεττός

Συνημμένα: Η Μελέτη 129/2022

από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Δ8) του Δήμου Αχαρνών
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