
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 20/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την ογδόη   (8η)  Ιουλίου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:00  στo

Δημoτικό  Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου,  συvήλθε σε  τακτική  συvεδρίαση,  η  Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 9267/04-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο

Βορδό, λόγω απουσίας του Δημάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και λόγω

απουσίας του τακτικού μελους κ. Βασιλάκη Αθανάσιου, καλέστηκε το αναπληρωματικό μέλος  o κ.

Ζαγγίλας Δημήτριος.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  από  τα  επτά  μέλη  της

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Βορδός Χρήστος,  Πρόεδρος Ο.Ε.,  2 Δημητριάδης  Χρήστος,  3.  Ζαβράκογλου

Άγγελος,  4.  Καραφουλίδης  Αναστάσιος,  5.  Κανταράς  Αναστάσιος,  6.Τσινάς  Αργύριος,  τακτικά

μέλη Ο.Ε.,  7. Δημήτριος Ζαγγίλας αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Ουδείς 

Αριθμός θέματος: 2ο Καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  και  έγκριση  όρων  για  την

εργασία  “Αποψίλωση  βλάστησης  για  πυροπροστασία  στα

οδικά  δίκτυα  και  σε  κοινόχρηστους  χώρους  του  Δήμου

Πολυγύρου” 

Αριθμός Απόφασης: 137

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου  Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την

τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι θα πρέπει

να εγκρίνουμε την μελέτη η οποία αφορά την εκτέλεση της εργασίας «Αποψίλωση βλάστησης για

πυροπροστασία  στα  οδικά  δίκτυα  και  σε  κοινόχρηστους  χώρους  του  Δήμου  Πολυγύρου»,

προϋπολογισμού   74.375,20  ευρώ  με  Φ.Π.Α., με  τη  διαδικασία  του  πρόχειρου  μειοδοτικού

διαγωνισμού.

Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά με την έγκριση των όρων  της

διακήρυξης και την ψήφιση και της διάθεση της πίστωσης για τον παραπάνω σκοπό. 
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Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10
 την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την

παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού

Οικονομικών
 την υπ’ αριθμόν 5/2016 μελέτη της  υπηρεσίας του δήμου 
 την  εξειδικευμένη  πίστωση  74.375,20 ευρώ  που  είναι  εγγεγραμμένη  στον  Κ.Α.

02.30.7336.001 του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 για την εργασία «Αποψίλωση
βλάστησης για πυροπροστασία στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου Πολυγύρου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας : «Αποψίλωση βλάστησης για πυροπροστασία στα οδικά

δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πολυγύρου» προϋπολογισμού 74.375,20  € με

Φ.Π.Α. μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.

Β. Εγκρίνει την αριθμ. 5/2016 μελέτη, προϋπολογισμού 74.375,20  ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Γ. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 74.375,20  ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 02.30.7336.001 του

προϋπολογισμού του έτους 2016.

Δ. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 

ΆΡΘΡΟ 1

Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από:

- την παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (Ν. 3463/06), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- την παρ. 13 και παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

- το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

-το ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»

- τo Π.Δ. 60/2007 «ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

- την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010

τεύχος Β), 

-  του άρθρου 133 του Ν.4270/2014 

- την παρ.  14 του άρθρου  6 του  Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012 ) 

       -την Πυρ. Διάταξη 4/2012
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       -την υπ’ αριθμ. 2648/8-4-2016 εγκύκλιο της Γεν.Γραμματείας Πολ.Προστασίας.

ΆΡΘΡΟ 2

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της εργασίας

1. Η δαπάνη για την εργασία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 59.980,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%,

δηλαδή συνολικά στο ποσό των 74.375,20 ευρώ.

2. Θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 του Δήμου Πολυγύρου

02.30.7336.001

3. Θα χρηματοδοτηθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για την κάλυψη

δράσεων πυροπροστασίας

ΆΡΘΡΟ 3

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών

την ..................... .../..../2016.

2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η ............. και ώρα λήξης η ..........

ΆΡΘΡΟ 4

Επιτροπή Διαγωνισμού – Πληροφορίες

1. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

α) Μπογιατζή Αναστασία, Πρόεδρος

β) Κυπριώτης Ιωάννης, μέλος

γ) Μανθόπουλος Ιωάννης, μέλος

2.  Η  επιτροπή  αξιολόγησης  διαγωνισμών  και  εισήγησης  για  ανάθεση  αποτελείται  από  τους  παρακάτω

υπαλλήλους:

α) Μπογιατζή Αναστασία, Πρόεδρος

β) Κυπριώτης Ιωάννης, μέλος

γ) Μανθόπουλος Ιωάννης, μέλος

ΆΡΘΡΟ 5

Λήψη πληροφοριών

1. Τα τεύχη  και το θεωρημένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνονται από το γραφείο

προμηθειών του Δήμου, έως την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

2. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με

τη συγκεκριμένη εργασία, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει

ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
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3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες

ημέρες  μετά  τη  λήψη  της  σχετικής  αίτησης.  Όταν  επείγοντες  λόγοι  καθιστούν  την  προθεσμία  αυτή

ανεφάρμοστη,  τότε μπορεί  να ορισθεί  σε τέσσερις  (4) ημέρες,  πριν  από την ημερομηνία υποβολής των

προσφορών.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 23713 50738, FAX: 23713 50763

Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρινούδης Ιωάννης

ΆΡΘΡΟ 6

Δεκτοί στον Διαγωνισμό

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Έλληνες και αλλοδαποί.

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

γ. Συνεταιρισμοί.

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία:

α. Τη φερεγγυότητά τους.

β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.

γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση.

δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.

ΆΡΘΡΟ 7

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι  προμηθευτές  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό,  οφείλουν  να  προσκομίσουν  με  ποινή

αποκλεισμού:

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης

δαπάνης με το Φ.Π.Α, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του

Υπουργού Εσωτερικών.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη

ανάλογη κατάσταση.

-  Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης,

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά

την  ημέρα  του  διαγωνισμού.  Το  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  αφορά  όλους  τους
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απασχολούμενους  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  επιχείρηση  του  συμμετέχοντος,

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής

ασφάλισης  και  όχι  μόνο  τους  ασφαλισμένους  στο  Ίδρυμα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  (Ι.Κ.Α.).  Σε  κάθε

περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην

επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε.

και  Α.Ε.  θα  προκύπτει  κατά  κανόνα  από το  καταστατικό  και  θεωρημένη  κατάσταση προσωπικού  κατά

ειδικότητα  στην  οποία  θα  εμφαίνεται  ο  ασφαλιστικός  οργανισμός  που  είναι  ασφαλισμένος  ο  κάθε

απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην

οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από

αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη

δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της

χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης

προσωπικού.  Σε  χώρες  που  δεν  προβλέπεται  ένορκη  δήλωση  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη

δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. 

ε.  Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ)  και (δ) του

παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

στ.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  επιμελητηρίου  με  πιστοποίηση  της  εγγραφής  τους  για  το  συγκεκριμένο

επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους

ασκούν γεωργικό ή  κτηνοτροφικό επάγγελμα,  που να έχει  εκδοθεί  το πολύ έξι  (6)  μήνες  πριν  από την

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ζ.  Αντίγραφο αδείας  κυκλοφορίας  του Μηχανήματος  Έργου  χαρακτηρισμένου  ως  χορτοκοπτικό  που να

ανήκει στον προσφέρων ή θα συνοδεύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης από την αρμόδια ΔΟΥ.

η.  Αντίγραφο  αδείας  κυκλοφορίας  του  Γερανοφόρου  οχήματος  που  να  ανήκει  στον  προσφέρων  ή  θα

συνοδεύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.

θ. Επικυρωμένο αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης συνεργείου αποψίλωσης που

να ανήκει στον προσφέρων ή θα συνοδεύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.

ι.  Αντίγραφο άδειας χειριστού Μηχανήματος Έργου. 

 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

α.  Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  ίση  με  το  5%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης,

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι

δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να

προκύπτει ότι:

ΑΔΑ: 6ΡΨ9ΩΞΜ-6Τ9



- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη

ανάλογη κατάσταση.

-  Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης,

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά

την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και

στην περίπτωση αυτή.

ε.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,  σχετικά με την εγγραφή τους στα

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

στ. Τα υπό ζ-η-θ-ι δικαιολογητικά που ισχύουν για τους Έλληνες Πολίτες. 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα

ποινικού μητρώου.

Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες

ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη

ανάλογη κατάσταση.

-  Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης,

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση,

σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

β.  Πιστοποιητικό  σκοπιμότητας  του  Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ  για  ενώσεις  προμηθευτών  που  αποτελούνται  από

μικρομεσαίες  μεταποιητικές  επιχειρήσεις  (Μ.Μ.Ε.)  ή  παραγωγικούς  αστικούς  συνεταιρισμούς,  στους

οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών

αστικών  συνεταιρισμών  στις  εργασίες  που  θα  εκτελεστούν,  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερο  από  50%.  Το

πιστοποιητικό  αυτό  μπορεί  να  προσκομισθεί  μέσα  σε  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει
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ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε

φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

6. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η

επαγγελματική  αξιοπιστία,  η  χρηματοπιστωτική  και  οικονομική  γενικότερα  κατάσταση  των

συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και

αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία

που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά

του  τους  όρους  αυτής  που  είναι  διαφορετικοί  από  τους  όρους  της  διακήρυξης,  προκειμένου  να

αξιολογηθούν.

β. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου

δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 

γ. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου και των

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

δ. Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά

την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση

τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα,

καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων

κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

ε.  Επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την συμβατική και πλήρη εκτέλεση αντίστοιχων

εργασιών (συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης).

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί.

Εφόσον  οι  διαγωνιζόμενοι  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπροσώπους  τους,  υποβάλλουν  βεβαίωση

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση

προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο,

εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές,

εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο

διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που

συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται  τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα,  ή δεν καλύπτουν όλες τις

παραπάνω περιπτώσεις,  μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται

ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

ΆΡΘΡΟ 8
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Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

1.  Οι  προσφορές  κατατίθενται  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών  στις  .../.../2016

ημέρα .............. από ώρα ............ μέχρι και ..............

2.  Οι  προσφορές  μπορεί  να αποσταλούν και  ταχυδρομικά ή και  με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι  την

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού

δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμών  πριν  τη  λήξη  της

προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

ΆΡΘΡΟ 9

Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών

1. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν προσφορά με ποσοστό έκπτωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό (%).

2. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα είναι για όλες τις εργασίες.
3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται

λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης.  Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον

προσφέροντα  να  παρασχεθούν  εγγράφως  οι  αναγκαίες  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τον  οικονομικό

χαρακτήρα της διαδικασίας εργασιών ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές

συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 10

Ισχύς Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή

της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την

ημέρα του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο

Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της,

την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  χρονικού  ορίου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  ματαιώνεται  το

αποτέλεσμα του  διαγωνισμού,  εκτός  εάν  συμφωνεί  και  ο  μειοδότης  για  τη  συνέχιση  του διαγωνισμού,

αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
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ΆΡΘΡΟ 11

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι

πλήρεις  και  σαφείς  σε  όλα  τους  τα  σημεία.  Οποιαδήποτε  ασάφεια  θα  ερμηνεύεται  εις  βάρος  του

προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα.

ΆΡΘΡΟ 12

Φάκελος προσφοράς

1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε

δύο (2) αντίγραφα.

2.  Η  μη  τήρηση  οποιουδήποτε  από  τους  όρους  του  άρθρου  αυτού  επιφέρει  ποινή  αποκλεισμού  της

αντίστοιχης προσφοράς.

3.  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο

κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου.

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

4.  Προσφορές  που  υποβάλλονται  ανοικτές  δεν  γίνονται  αποδεκτές.  Μέσα  στο  φάκελο  προσφοράς

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

α) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, με τη σειρά

που αυτά αναφέρονται και κατάλληλα δεμένα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειας τους καθώς και η

εγγύηση συμμετοχής.

β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα

αναγράφονται  ευκρινώς  με  κεφαλαία  γράμματα  όλα  τα  προηγούμενα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στην

προηγούμενη  παράγραφο  (12.3)  της  παρούσας  διακήρυξης.  Μέσα  στο  φάκελο  αυτό  θα  περιέχεται  η

οικονομική  προσφορά  στο  θεωρημένο  έντυπο  που  θα  παραλαμβάνεται  από  την  Υπηρεσία  του  Δήμου.

Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως

απαράδεκτη. Ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος με τρόπο που δεν

είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν

είναι σφραγισμένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή

διενέργειας  του  διαγωνισμού  παραλαμβάνει  και  αποσφραγίζει  τις  προσφορές  και  κατά  τον  έλεγχο
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καθαρογράφει  τις  τυχόν  διορθώσεις,  μονογράφει  και  σφραγίζει  αυτές.  Η προσφορά απορρίπτεται,  όταν

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης

των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης,

εκτός  εάν  στην  προσφορά  του  ρητά  αναφέρει  τα  σημεία  εκείνα  τα  οποία  τυχόν  δεν  αποδέχεται.  Στην

περίπτωση  αυτή,  πρέπει  ο  προσφέρων  να  αναφέρει  στην  προσφορά  του  τους  όρους  αυτής  που  είναι

διαφορετικοί  από  τους  όρους  της  διακήρυξης,  προκειμένου  να  αξιολογηθούν.  Μετά  την  κατάθεση  της

προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της

πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την

επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που

δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που

ζητήθηκαν.

7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Οι προσφορές που περιέχονται στους ανωτέρω υποφακέλους πρέπει να είναι αριθμημένες ανά σελίδα (η

αρίθμηση μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε υποφάκελο). Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα,

σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή

πρέπει  να είναι  καθαρογραμμένη και  να φέρει  τη  μονογραφή του προσφέροντα.  Το δε αρμόδιο όργανο

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να μονογράψει τυχόν διόρθωση. Η

προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής. 

ΆΡΘΡΟ 13

Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.

Σε περίπτωση συνυποβολής  με  την  προσφορά στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  η

γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  συνδιαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα  συμφέροντά  του,  τότε  ο

προσφέρων  οφείλει  να  σημειώνει  σ΄  αυτά  την  ένδειξη  «πληροφορίες  εμπιστευτικού  χαρακτήρα».  Στην

αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η

έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  αφορά  μόνο  στην  προστασία  του  απορρήτου  που

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου1.

ΆΡΘΡΟ 14

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων

138 και  182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται  ανήλικους κάτω των 15

ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
1 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εισήχθησαν στις διακηρύξεις των διαγωνισμών έπειτα από το αριθμ. Π1/6852/5-12-2001 έγγραφο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης.
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ΆΡΘΡΟ 15

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

1. Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά,

προτείνει:

α. Την κατακύρωση της εργασίας ή τη

β. ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους.

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί

για:

α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της εργασίας,

β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,

γ. την τελική ματαίωση της εργασίας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους.

ΆΡΘΡΟ 16

Συνέχιση του διαγωνισμού

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης μπορεί ο

διαγωνισμός  να  συνεχιστεί  με  υποβολή  νέων  προσφορών  από  τους  αρχικά  συμμετέχοντες  χωρίς

τροποποίηση  των  όρων  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  με  την  προϋπόθεση  όμως  ότι  ο  αρχικός

διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του.

ΆΡΘΡΟ 17

Ενστάσεις

Ένσταση κατά  της  διακήρυξης  του διαγωνισμού ή  της  νομιμότητας  διενέργειάς  του ή  της  συμμετοχής

προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη

δημοσίευση  της  διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον  καθορισμό  της

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής

των  προσφορών.  Αν  προκύπτει  κλάσμα  θεωρείται  ολόκληρη  ημέρα.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  την

Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη

διενέργεια του διαγωνισμού. 

Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης

της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον

αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

2.  Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν, μόνο

από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο
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Δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του

αποτελέσματος  του  αντίστοιχου  σταδίου.  Η  ένσταση  αυτή  δεν  επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή  του

διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή

αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην

Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του

διαγωνισμού,  αλλά  λαμβάνεται  απόφαση  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  την  αξιολόγηση  των

αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης. 

4.  Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και  οι  αποφάσεις της,  που αφορούν στην

κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στο

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή περαιτέρω στην Ειδική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των άρθρων 149-

152 του Ν. 3463/2006.

5.  Ο  Δήμος  υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  στους  συμμετέχοντες  το  περιεχόμενο  των  αποφάσεων  της

Οικονομικής  Επιτροπής που λαμβάνονται  για  τις  ενστάσεις.  Η γνωστοποίηση γίνεται  με  την αποστολή

σχετικού  εγγράφου  ή  της  ίδιας  της  απόφασης  με  τηλεομοιοτυπική  συσκευή  (fax)  ή  με  ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

7.  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται  να προσκομίζεται  παράβολο κατάθεσης

υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της

προϋπολογισμένης  αξίας  του  υπό  προμήθεια  είδους.  Το  ύψος  του,  όμως,  δεν  μπορεί  να  είναι

μικρότερο των 1.000€ και μεγαλύτερο των 5.000€. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και

καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). 

ΆΡΘΡΟ 18

Ανακοίνωση Κατακύρωσης

1. Στον μειοδότη που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα

παρακάτω στοιχεία:

α) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις

των όρων αυτών.

β) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

γ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί

έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

3. Ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες

από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,

προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το
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Φ.Π.Α. Ο μειοδότης μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε

(15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό μειοδότη, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην

Ελλάδα,  εάν  υπάρχει,  σε  αντίθετη  περίπτωση  αποστέλλεται  σχετικό  τηλεγράφημα  ή  τηλετύπημα  στον

αλλοδαπό  ανάδοχο.  Στην  περίπτωση  που  η  πληρωμή  στον  μειοδότη  προβλέπεται  να  γίνει  με  άνοιγμα

πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος

στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και

αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

5. Εάν ο μειοδότης στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται

έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

ΆΡΘΡΟ 19

Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2.  Η σύμβαση συντάσσεται  με βάση τους όρους της διακήρυξης και  περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των

εργασιών.

ΆΡΘΡΟ 28

Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% χωρίς

το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.

β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει

δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.

γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η εργασία, επιστρέφεται μετά

την  κατάθεση  της  προβλεπόμενης  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την

υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την

ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των

όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς

το Φ.Π.Α..

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ.  Στις  εγγυήσεις  ανεξάρτητα  από  το  όργανο  που  τις  εκδίδει  και  τον  τύπο  που  περιβάλλονται,  πρέπει

απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
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δ.  Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  των

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

ΆΡΘΡΟ 29

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης.

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία

του Δήμου.

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης του Δήμου

και θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».

3. Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. ..../2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην  εν  λόγω  απόφαση  μειοψήφησαν  οι  κ.κ.  Κανταράς  Αναστάσιος  & Τσινάς  Αργύριος,
τακτικά μέλη Ο.Ε. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    137/ 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  8η Ιουλίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ.α.α

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ 
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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