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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Χαλκίδα   αριθμ. πρωτ. : 42732
    ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 622/2016

                                                               Από το Πρακτικό της 49ης/2016 Συνεδρίασης            
                                                      της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Στην  Χαλκίδα,  σήμερα,  Τρίτη  8 Νοεμβρίου 2016  και  ώρα  13.00  μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα επί  των οδών  Ληλαντίων και Μεγασθένους 34 του Δήμου Χαλκιδέων συνήλθε σε

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.

42022/3-11-2016 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  γνωστοποιήθηκε  στα  μέλη,  σύμφωνα  με  το

άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ορίστηκε  σύμφωνα  με  την  2132/2014  Απόφαση

Δημάρχου  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος,  Γεώργιος  Μπαντούνας,  τα  μέλη  της  Ο.Ε.  εκλέχθηκαν

σύμφωνα με την  207/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Γραμματέας  στην  συνεδρίαση  ήταν  η  Διοικητική  Υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιδέων,

Γλυκερία Τσαλίκη.

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:    

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Mπαντούνας Γεώργιος              1. Γεωργαράς Παναγιώτης

2. Μάζης Αναστάσιος              2. Γεωργίου Σωτήριος

3. Γεωργαλάς Νικόλαος              3. Μπάκας Ιωάννης

4. Αναγνωστάκης Κων/νος              4. Κόρδης Δήμος

5. Γουρνής Βασίλειος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  «Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  καθορισμός  των  όρων

διακήρυξης  για  την διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισμού για  την προμήθεια υλικών

(Χρώματα -Ξυλεία- Σίδερα) για την ανάγκη συντήρησης πάγιων εγκαταστάσεων του

Δήμου προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με ΦΠΑ.» 
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        Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το στην περίληψη θέμα περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών

και  καθορισμού  των  όρων  διακήρυξης  για  την  διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την

προμήθεια  υλικών  (Χρώματα  -Ξυλεία-  Σίδερα)  για  την  ανάγκη  συντήρησης  πάγιων

εγκαταστάσεων του Δήμου    προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με ΦΠΑ.», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

α) Τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

β) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας  των υλικών για

την συντήρηση των εγκαταστάσεων  του Δήμου μας,  

γ) Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016.

δ) Την αριθμ. 309/2016  Απόφαση  Δ.Σ. περί  έγκρισης διενέργειας της προμήθειας των υλικών.

ε) Την υπ αριθμ. 482/2016  Α.Ο.Ε. και την  282/2016 Α.Δ.Σ. για τον καθορισμό των μελών των

επιτροπών.

στ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 60.000,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι για την συντήρηση των

πάγιων  εγκαταστάσεων του Δήμου μας, απαιτείται η προμήθεια υλικών  με τα χαρακτηριστικά που

περιγράφονται στις υπό έγκριση τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00  ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

................................................................................................................................................................

         Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του

Προέδρου και έχοντας υπόψη:

α) Τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

β) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας  των υλικών για

την συντήρηση των εγκαταστάσεων  του Δήμου μας,  

γ) Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016.

δ) Την αριθμ. 309/2016  Απόφαση  Δ.Σ. περί  έγκρισης διενέργειας της προμήθειας των υλικών.

ε) Την υπ αριθμ. 482/2016  Α.Ο.Ε. και την  282/2016 Α.Δ.Σ. για τον καθορισμό των μελών των

επιτροπών.

στ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 60.000,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ

ζ) Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 74.400,00  ευρώ

(με Φ.Π.Α.)  της προμήθειας των υλικών για την συντήρηση των εγκαταστάσεων  του Δήμου μας.  

Β. Η  διενέργεια  της  προμήθειας  θα  γίνει  μετά  από  συνοπτικό   διαγωνισμό  με  σφραγισμένες

προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάση  τιμής    και  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Νόμου  4412/2016.  Ο  κάθε

διαγωνιζόμενος συμμετέχει για μία ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού αλλά για όλα

τα είδη της κάθε ομάδας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που είτε ανά είδος είτε ανά ομάδα

είναι ανώτερες του προϋπολογισμού της Μελέτης. 

 Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 74.400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0001 ποσό 45.900,00,    με

τίτλο «Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών  εγκαταστάσεων»  και του Κ.Α.

30.6662.0004  ποσό  28.500,00  ευρώ    με  τίτλο  «Προμήθεια  υλικών  συντήρησης  παιδικών

χαρών» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.

Δ. Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στην τοπική ημερήσια εφημερίδα «Ευβοϊκό Τύπο».

Ε. Οι κωδικοί αριθμοί είδους είναι αυτοί που αναφέρονται στων κάτωθι πίνακα :

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

CPV
ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
03419000-7

ΞΥΛΕΙΑ

2
44111400-5

ΧΡΩΜΑΤΑ

3
44316000-8 ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΑ

Ε. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/11/2016  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10:30, που αποτελεί και

καταληκτική  ημερομηνία  αυτού  ενώπιον  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού στο Δημοτικό
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κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος  όροφος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός

δεν διεξαχθεί την  προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την

30/11/2016 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10:30.

2.  Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  καταθέσουν  γραπτή  σφραγισμένη  προσφορά  στο  αρμόδιο

γραφείο του Δήμου,  μέχρι  και  την 23/11/2016 ημέρα Τετάρτη  και   ώρα 10:30.  Σε περίπτωση

αποστολής  οι  προσφορές  πρέπει  να  περιέλθουν  και  να  πρωτοκολληθούν  στην  Υπηρεσία  μια

εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

Όσοι  επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης,  πρέπει  να

υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο

αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης

για την αποσφράγιση.

 Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία

στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα

λήξης.  Η  παραλαβή  μπορεί  να  συνεχισθεί  και  μετά  την  ώρα λήξης, αν  η  υποβολή,  που  έχει

εμπρόθεσμα  αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  λόγω  του  πλήθους  των  προσελθόντων

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο

του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την

κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.

     Προσφορές  που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να

αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

      Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από

τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το 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 εκπρόσωπο τους

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το

είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

   Για  περισσότερες πληροφορίες στα  γραφείο  του  Δήμου  (Γραφείο Προμηθειών   στην
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οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους ,3ος όροφος τηλ. 2221355173-172) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το

περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης επτά (7) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνίας

υποβολής των προσφορών. 

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές  εμπρόθεσμα

συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή  διευκρινήσεις  σχετικές  με  τα  έγγραφα  του  διαγωνισμού,  η

Αναθέτουσα  Αρχή  θα  απαντήσει  ταυτόχρονα  και  συγκεντρωτικά  σε  όλες  τις  διευκρινήσεις  το

αργότερο  μέχρι  και  τέσσερις  (4)  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  που  έχει  οριστεί  για  την

καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής  των  προσφορών.  Οι  συγκεκριμένες  πληροφορίες  θα

παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για να είναι άμεσα προσβάσιμες σε όλους τους

συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimos-xalkideon.gr/

3.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις

προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο

της  προμήθειας.  Αυτό  αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  βεβαίωσης  εγγραφής  του  κάθε

ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

4.  Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές

προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

5.   Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

6.  Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη

τιμή  και εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές

προδιαγραφές.

7. Οι προμηθευτές που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν:

α) Φορολογική ενημερότητα.

β) Πιστοποιητικό της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  πως  είναι

ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία

καταβάλλονται  εισφορές  από  τον  εργοδότη  για  όλους  τους  απασχολούμενους  με  οποιαδήποτε

σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που

http://www.dimos-xalkideon.gr/
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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, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση

προσωπικού  κατά ειδικότητα  στην  οποία  θα  εμφαίνεται  ο  ασφαλιστικός  οργανισμός  που  είναι

ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση.

      Σε  περίπτωση  εταιρειών  (νομικών  προσώπων),  αφορά  την  ίδια  την  εταιρεία  (το  νομικό

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν

εργασιακή σχέση με την εταιρεία.  

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86,

στην  οποία  να  δηλώνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  στους  οποίους  είναι  ασφαλισμένοι  οι

απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι:

-  Έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  αποδέχονται

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

-  Δεν τελούν  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και

επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έναρξης  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοσης  απόφασης

αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμό  ή  άλλη

ανάλογη κατάσταση.

 δ)  υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.  1599/1986 (Α'75), ως  απόδειξη  ότι ο εν λόγω

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74  του νόμου 4412/2016  για τις

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

- πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75 του

νόμου 4412/2016.

ε)  υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75)

-Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

-Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..

-Δεν  έχει  καταδικαστεί  βάσει  δικαστικής  απόφασης  που  έχει  ισχύ  δεδικασμένου,  για  αδίκημα

σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

-Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε

σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.

-Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές
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& ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.

-Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται

κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

- Για τις ομάδες συμμετοχής.

        Οι υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται θα πρέπει να είναι θεωρημένες  για το γνήσιο της υπο-

γραφής.

στ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:  

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

2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του

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

-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

(ЕЕ С 195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας

στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς και  όπως ορίζεται  στην κείμενη

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε

με το ν. 2803/2000 (A' 48),

-  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή

ηθική  αυτουργία ή συνεργεία  ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  όπως ορίζονται  στο άρθρο 4

αυτής,

-  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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),

-  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
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πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L

101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A'

215).

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

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντι-

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Πιστοποιητικό του οικείου  επιμελητηρίου  όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το

ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα

οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

η)  Επίσης,  προκειμένου  να  προκύπτει  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας,  πρέπει  να

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι

τροποποιήσεις  του  (για  διαγωνιζόμενους  με  μορφή  ΑΕ  και  ΕΠΕ),  επικυρωμένο  αντίγραφο  ή

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ

και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της

νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική

μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων

εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους  και σε περίπτωση εταιριών οι υπεύθυνες δηλώσεις θα

γίνουν από τους νομίμους εκπροσώπους τους.

8. Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπροσώπους  τους,  υποβάλλουν

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

9.  Ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  ή  της  νομιμότητας  διεξαγωγής  του,  ή  της

συμμετοχής κάποιου σε αυτόν,  υποβάλλονται   από τους οικονομικούς φορείς  σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία (άρθρο 127 του 4412/2016), ως εξής: 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της  αναθέτουσας αρχής,  η προθεσμία άσκησής της  είναι

πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο

της  οποίας  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου

με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης  συνολικής  αξίας της σύμβασης  (προϋπολογισμός

μελέτης).  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο.

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από

το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

10.  Στον φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται εκτός από τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και

φάκελος  με την τεχνική προσφορά καθώς και φάκελος με την οικονομική τους προσφορά.  Στον

φάκελλο  της  οικονομικής  προσφοράς  θα  υποβληθεί  το  έντυπο  της  υπηρεσίας  «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» συμπληρωμένο  προκειμένου  να  υπάρχει  ομοιομορφία  στην  υποβολή  των

προσφορών.

11.  Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις συντηρήσεις που

θα γίνονται στις πάγιες εγκαταστάσεις του Δήμου  και τις  ανάγκες της υπηρεσίας (οποιαδήποτε
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ποσότητα ζητείται από την υπηρεσία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δαπάνη του να την

μεταφέρει ή στην αποθήκη του Δήμου ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο συντήρησης εγκαταστάσεων

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία )

μετά από έγγραφη παραγγελία εντός μίας ημέρας η παρούσα υποχρέωση δηλώνεται με Υ.Δ. του

νόμου 1599/86 επί ποινή αποκλεισμού.

12.  Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημερολογιακές  ημέρες,

προσμετρούμενες  από  την  επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  του

διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 180 επιπλέον ημέρες.  Προσφορά που ορίζει χρόνο

ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω  αναφερομένου  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Η παρούσα

υποχρέωση δηλώνεται με Υ.Δ. του νόμου 1599/86 επί ποινή αποκλεισμού.

13. Ο  ανάδοχος  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  υποχρεούται  εντός  20 ημερών  μετά  την

επέλευση  των εννόμων αποτελεσμάτων της Απόφασης κατακύρωσης  να προσέλθει στο Τμήμα

Προμηθειών του Δήμου Χαλκιδέων για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.  Ο προμηθευτής στον

οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

ύψους  5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α. 

14. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά, με την παράδοση των ειδών  με την έκδοση

αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων,  μετά την εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με το λογιστικό

των ΟΤΑ και τη θεώρηση του πρώτου χρηματικού εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο

του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. 

15. Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, η οποία θα αναρτηθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού στην

ιστοσελίδα του Δήμου μας και σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια άρθρο 2 παρ.

4.16), περίληψη της οποίας  θα αποσταλεί στα επιμελητήρια  και  δημοσιευθεί σε μία ημερήσια

τοπική εφημερίδα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

16.  Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

                     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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&  ΤΑ   ΜΕΛΗ

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ ΡΑΦ Ο

Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                   ΓEΩΡΓIΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ     
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