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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Χαλκίδα   αριθμ. πρωτ. : 12255
    ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 179/2017

                                                               Από το Πρακτικό της 14ης/2017 Συνεδρίασης            
                                                      της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Στην  Χαλκίδα,  σήμερα,  Τρίτη  28 Μαρτίου 2017  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.

11543/22-03-2017 πρόσκληση του Προέδρου,  που γνωστοποιήθηκε στα μέλη,  σύμφωνα με  το

άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ορίστηκε  σύμφωνα  με  την  1052/2017  Απόφαση

Δημάρχου ο Δημοτικός Σύμβουλος, Μιχαήλ Κεράτσας, τα μέλη της Ο.Ε. εκλέχθηκαν σύμφωνα με

την  79/2017 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 οκτώ (8) μέλη:    

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχαήλ Κεράτσας        1.  Δήμος Κόρδης

2. Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης 

3. Διαμαντής Καρκαντελίδης

4. Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη       

5. Αναστάσιος Μάζης          

6. Γεώργιος Σανιδάς

7. Βασίλειος Γουρνής 

8. Νικόλαος Σιόλιας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση  όρων  Διακήρυξης  Δημοπράτησης  του  έργου:

<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 1ου και 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ>».
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 Ο κ.  Πρόεδρος εισηγούμενος το στη στην περίληψη θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της

Επιτροπής το υπ'  αριθ.  πρωτ.:  11829/24-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του

Τμήματος Εκτέλεσης Νέων έργων και Μελετών, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει  να προσέλθουμε

στην  έγκριση  των  όρων  Διακήρυξης  Δημοπράτησης  του  έργου  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ  1ου  και  2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ” (Κ.Α.  30.7331.0044)

προϋπολογισμού  κατά  την  μελέτη  37.100,00 €  με  Φ.Π.Α.,  το  οποίο  είναι  ενταγμένο  στον

Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου (υπ' αρ. 373/2016 Α.Δ.Σ.) και έχει πίστωση

37.100,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επιχορήγησης Σχολικών

Κτιρίων.

     Με την υπ΄αρίθμ.  405/2016 Α.Δ.Σ (η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

…………………………………………………………………………………………........................

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

συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του αρ. 72 παρ. 1 περ. ε' του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

          Προσέρχεται στην έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 1ου και 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ”
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ άρθρο 117 του Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩi ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.

4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

17PROC006000597 2017-03-30

ΑΔΑ: ΩΕΤΘΩΗΑ-Τ37



                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

iiΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

ΕΡΓΟ: ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ  1ου  και  2ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ''

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:iii

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 ΚΑΕ 30/7331-0044  
 37.100,00  €

3

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι ΚΟΥ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ ΟΥ  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι ΚΟΥ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ ΟΥ  

                      Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ                        Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  

Γ Ι Α Τ Η Ν  Ε Π Ι ΛΟ Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ ΟΥ  Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ ΟΥΓ Ι Α Τ Η Ν  Ε Π Ι ΛΟ Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ ΟΥ  Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ ΟΥ

iv   Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την διεξαγωγή  συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση του παραπάνω

έργου που αφορά την κατασκευή – βελτίωση της στεγάνωσης του 1ου και 2ου δημοτικού σχολείου
Βασιλικού με τίτλο:  

''' Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η - Β Ε ΛΤ Ι Ω Σ Η - Σ Τ Ε ΓΑ Ν Ω Σ Η  1 ο υ  κ α ι  2 ο υ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ' Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η - Β Ε ΛΤ Ι Ω Σ Η - Σ Τ Ε ΓΑ Ν Ω Σ Η  1 ο υ  κ α ι  2 ο υ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ
Σ Χ ΟΛ Ε Ι Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο ΥΣ Χ ΟΛ Ε Ι Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Υ ''''

Εκτιμώμενης αξίας  37.100,00  Ευρώ
(με Φ.Π.Α.),

          CPV   45261000 – Κατασκευή στεγών και δομικών σκελετών κτιρίων

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς  φορείς  να  υποβάλουν  προσφορά  για  την  ανάδειξη  αναδόχου
κατασκευής του ως άνω έργου.
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Άρθρο 1     Δαπάνη έργου

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το έργο ανέρχεται σε 37.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%). Το
έργο  περιλαμβάνεται  στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  Δήμου  2017,  χρηματοδοτείται  από   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  με το ποσό των 37.100,00 € και η δαπάνη του θα αντιμετωπιστεί
από την ομότιτλη πίστωση του προϋπολογισμού με Κ.Α.30-7331.0044. Το έργο θα εκτελεσθεί το 2017 .

Άρθρο 2   Διατάξεις

Το παραπάνω έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται          
      οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

-  του  ν.  4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ), 
-  του ν.  4314/2014 (Α’ 265)  “Α)  Για τη  διαχείριση,  τον έλεγχο  και  την εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α’ 267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών παρεμβάσεων για  την  προγραμματική
περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», v

 -  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α'  143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 )  και  ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,-  του ν.  4129/2013 (Α’ 52)  «Κύρωση του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  (εφόσον
απαιτείται)
-  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226)  «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,vi

-  του  ν.  4013/2011  (Α’ 204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α’/2006) του εν ισχύ Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ειδικότερα
του άρθρου 209, παρ.1)
-του  ν.3852/2010  (  Φ.Ε.Κ.  Α’/07-06-2010)  “Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως
ισχύει ,
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-  του π.δ 28/2015 (Α'  34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400)  «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).vii

 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005
(Α' 279),  για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,   το π.δ.
82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου  τομέα»,  η  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  υπ’  αριθμ.
20977/2007  (  Β’ 1673  )  σχετικά  με  τα   ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  viii καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας  και  Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)  “Καθορισμός χωρών
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

2.1 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

2.2 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις ix, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογι-
κού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται
ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται,
μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Σε  περίπτωση  που  η  διακήρυξη  έχει  ασάφεια  ή  δεν  αναφέρεται  συγκεκριμένα  σε  άρθρο  της   ή  δεν
αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα του Ν. 4412/16. 

Άρθρο 3:    Διάθεση διακήρυξης - Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και
στο  ΤΕΥΔ  του  άρθρου  4,  παρ.2.α.  της  παρούσης,  επισκεπτόμενοι  την  ηλεκτρονική  διεύθυνση:
www.dimoschalkideon.gr ,  πλην του σφραγισμένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς που πρέπει
οπωσδήποτε να παραλάβουν από την υπηρεσία, μέχρι τις    27/4/2017.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Εκτέλεσης Νέων Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων, τηλ.: 2221355160, fax: 2221035000 τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (αρμόδια κα Κυριάκου Ελένη) .
3.1 Εφόσον  έχουν  ζητηθεί  εγκαίρως,  ήτοι  έως  την  26/4/2017,  xοι  αναθέτουσες  αρχές  παρέχουν  σε
όλους  τους  προσφέροντες  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις
27/4 /2017xi

Άρθρο 4      Δικαιολογητικά Συμμετοχής

4.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα
ακόλουθα:
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 (α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:

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

α)  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης   (ΤΕΥΔ)  της  παρ.4  του  άρθρου  79  του  Ν.
4412/16, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3698/Β/16.11.16.
Στην υπευθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και
το  είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της  ένωσης  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος /συντονιστής αυτής.
Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και να :

• μονογράφεται σε κάθε σελίδα
• υπογράφεται  από  το  ίδιο  φυσικό  πρόσωπο  που  μετέχει  στον  διαγωνισμό  ή  όταν  πρόκειται  για

εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής

β)  Παραστατικό εκπροσώπησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα.
Οι διαγωνιζόμενοι,  εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται  αυτοπροσώπως,  ή με το νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.  Εφόσον είναι  προσωπικές  εταιρείες,  ή Μον.  ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε.,
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Α.Ε.
εκπροσωπούνται  από  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  άλλο  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.  Η  εξουσιοδότηση  θεωρείται  νόμιμη,  όταν  η  υπογραφή  του  εξουσιοδοτούντος  έχει
θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

γ)   Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα.
Τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως
καταστατικά,πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΧ,  συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε
περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του  διαγωνιζομένου).  Από  τα  ανωτέρω
έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύσταση  του  νομικού  προσώπου,  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.)
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.

δ)  Αντίγραφο του πτυχίου ΜΕΕΠ ή βεβαίωσης εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως
ή από  κοινό  εκπρόσωπο  διορισμένο  με  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο.  Κανείς  δεν  μπορεί  να
εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από  μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί
επίσης  να  συμμετέχει  (ξεχωριστά)  και  για  δικό  του  λογαριασμό  αυτός  που  εκπροσωπεί
διαγωνιζόμενη εταιρία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να
συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαμβάνει
μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από
την εταιρεία αυτή.
           Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπροσώπους  τους,
υποβάλλουν  μαζί  με  την  προσφορά,  βεβαίωση  εκπροσώπησης,  βεβαιούμενου  του  γνήσιου  της
υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
               Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη
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κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες του έργου, τους όρους διακήρυξης
και τα τεύχη δημοπράτησης και τα αποδέχεται πλήρως.

ΑΡΘΡΟ 5    Υποβολή προσφορών

1. Όσοι  επιθυμούν να λάβουν μέρος  στο διαγωνισμό πρέπει  να καταθέσουν κλειστές  έγγραφες
προσφορές  μέχρι  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του
Δήμου, στη διεύθυνση:  Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ.176 76, 2ος όροφος.
Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους,
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, την καθορισμένη ημέρα και
ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός.

2. Οι  προσφορές  μπορούν  να  αποστέλλονται  με  οποιοδήποτε  τρόπο  (συστημένη  επιστολή  ή
ταχυμεταφορά) και να παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη, με την προϋπόθεση
ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της παρ. 1
του άρθρου 6 της παρούσης.

3. Προσφορές  που  περιέχονται  στην  Υπηρεσία  πριν  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες.

4. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
5. Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:

• Η λέξη “προσφορά” με κεφαλαία γράμματα
• Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
• Ο  πλήρης  τίτλος  της  διακήρυξης:  ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 1ου  και

2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ''
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμούς
• Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail)
• Εμφανής ένδειξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ)

6. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα τα εξής: 

• Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης
• Τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο

φάκελο, με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”
7. Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα είναι

μέσα σ’ αυτόν.
8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

Εάν  υπάρχει  κάποια διόρθωση πρέπει  να είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη από τον
προσφέροντα.

9. Οι  συμμετέχοντες  θα  διαγωνισθούν  προσφέροντας  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  σε  ακέραιες
μονάδες στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4412/16.

10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους  της διακήρυξης.
11. Τυχόν διευκρινήσεις  δίνονται  από τον προσφέροντα, μόνο όταν ζητούνται  από την Επιτροπή

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών ή εγγράφως από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 6   Χρόνος – Τόπος & Τρόπος αποσφράγισης των προσφορών

Ημερομηνία  διαγωνισμού  (αποσφράγισης  προσφορών)  από  την  αρμόδια  Επιτροπή
Διαγωνισμού, είναι η   2 / 5 / 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).

Τόπος  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζονται  τα  γραφεία  του  Δήμου  Χαλκιδέων  (5ος
όροφος), οδός  Ληλαντίων & Μεγασθένους, Χαλκίδα.
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Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη
υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η
συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο  από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από 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 εκπρόσωπό 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. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στην υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου  79 παρ. 2 v. 4412/2016.

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού,  σε  δημόσια  συνεδρίαση,  κηρύσσεται  από τον  Πρόεδρο  αυτής,  μισή
ώρα  πριν  από  την  ώρα  λήξη  της  προθεσμίας  του  πρώτου  εδαφίου  του  ίδιου  άρθρου.  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  της
Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο  πρόεδρος  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικοινωνεί  εν  συνεχεία  αμέσως  με  το  πρωτόκολλο  της
αναθέτουσας  αρχής  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν  υποβληθεί  προσφορές  (σημειώνεται  ότι  τόσο  στο
πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση
στο  φάκελο  μονογράφεται  από  τον  υπεύθυνο  υπάλληλο)  και  σε  καταφατική  περίπτωση  μεταβαίνει
μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη
διαδικασία του διαγωνισμού.

β)  Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  ειδικότερα  αναφέρονται  η  σειρά
προσέλευσης,  η  επωνυμία  του  οικονομικού  φορέα,  η  τάξη  και  κατηγορία  του,  ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, και τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται
με  τον  αύξοντα  αριθμό  κατάθεσής  τους,  όπως  καταχωρίσθηκαν  στο  πρακτικό  και
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

γ) Αμέσως  μετά  την  κατά  τα  ανωτέρω  ολοκλήρωση  της  παραλαβής  των  προσφορών  και
καταγραφής  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  ακολουθεί  η  αποσφράγιση  των  οικονομικών
προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και
η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω
πρακτικό.

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά
τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της
Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.

δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 4
της  παρούσας  την  ίδια  ημέρα  κατά  τη  σειρά  της  μειοδοσίας,  αρχίζοντας  από  τον  πρώτο
μειοδότη.  Αν  η  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  αυτού  δεν  είναι  δυνατή  την  ίδια  μέρα,  λόγω του
μεγάλου αριθμού  των  προσφορών,  ελέγχονται  τουλάχιστον  οι  δέκα  (10)  πρώτες  κατά  σειρά
μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες
ημέρες,  εκτός  αν  υφίσταται  σπουδαίος  λόγος  για  την  αναβολή  της  σε  ημέρα  και  ώρα  που
κοινοποιείται  εγγράφως  στους  προσφέρονται,  ανακοινώνεται  με  τοιχοκόλληση  στον  πίνακα
ανακοινώσεων  της  υπηρεσίας  και  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου :
www.dimoschalkideon.gr   .  Ο  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  συνίσταται  στον
έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.
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ε) Η  περιγραφόμενη  διαδικασία  καταχωρείται  στο  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  ή  σε
παράρτημά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της.
Η επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη
(ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο
μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9
της παρούσης.

στ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  (προσωρινό)  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών
φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών -  Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,
10  (δέκα)  ημερών,xiii τα  δικαιολογητικά  που  καθορίζονται  στο  Παράρτημα  της  παρούσας.  Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και
κατ’ ανώτατο όριο για δέκα (10) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii)  αν  δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, xiv

ο προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν  κανένας  από τους  προσφέροντες  δεν  υπέβαλε  αληθή ή ακριβή δήλωση,  ή  αν  κανένας  από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή  (αποφαινόμενο
όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.

Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
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επί  αποδείξει. Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  δικαιολογητικών  του
προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Ληλαντίων & Μεγασθένους, Δημαρχιακό
Κατάστημα (τόπος)   εντός  3 εργάσιμων  ημερών  από  την  ημέρα  που  κοινοποιήθηκε  σε  αυτούς  επί
αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. xv

Μετά  την  άπρακτη  πάροδο  των  προθεσμιών  άσκησης  ενστάσεων  του  άρθρου  9  της  παρούσης,  ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος της παρούσας
μετά  από  σχετική  πρόσκληση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Τα  στοιχεία  ελέγχονται  από  την  Επιτροπή
Διαγωνισμού  και,  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι,  δεν  έχουν  εκλείψει  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής,
κοινοποιείται  η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει  σε
ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών  από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης.          

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους
προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  

Άρθρο 7: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

7.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για
έργα κατηγορίας   Α1 και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   xvi    και που είναι εγκατεστημένα :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και  κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ως  άνω  Συμφωνίας,  καθώς  και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

7.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.xvii,

7.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται  από τις  εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  και  οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  στα
μητρώα  Νομαρχιακών  Ενοτήτων  για  έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,  εφόσον  μπορούν  να  αναλάβουν  το
συγκεκριμένο έργο λόγω ορίων προϋπολογισμού. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζο-
νται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι
από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετε-
χόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).
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Άρθρο 8  Ισχύς προσφορών

Κάθε  υποβαλλόμενη  προσφορά  δεσμεύει  τον  συμμετέχοντα  στον  διαγωνισμό  κατά  τη  διάταξη  του
άρθρου 97 του ν.  4412/2016,  για διάστημα  6 μηνώνxviii,  από την ημερομηνία  λήξης  της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 9     Νόμισμα – Γλώσσα

Όλες  οι  προσφερόμενες  τιμές  θα  είναι  σε  ευρώ  (€)  .  Στις  προσφερόμενες  τιμές  δεν  θα
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
Αγγλική.

Άρθρο 10     Ενστάσεις 

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 της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και  ύστερα από γνώμη του Τεχνικού
Συμβουλίου για τις ενστάσεις  του δεύτερου εδαφίου,  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  παραβόλου  υπέρ  του  Δημοσίου,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται  με  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  από  το  αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την
31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).

Άρθρο       11           Εγγυήσεις 

• Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται,  βάσει  των διατάξεων της παρ.  1α του
άρθρου 72 του Ν.4412/16.

• Ο ανάδοχος  στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου υποχρεούται  να καταθέσει  εγγύηση
καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης  το  ύψος  της  οποίας  είναι  5%  της  συνολικής
συμβατικής αξίας  του έργου,  χωρίς το ΦΠΑ.,  σύμφωνα με την παρ.  1β του άρθρου 72 του
Ν.4412/16.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  αναλυτικά  οριζόμενα  στο  άρθρο  5  της  Συγγραφής
Υποχρεώσεων της μελέτης.

Άρθρο 12      Εκτέλεση  της σύμβασης – Προθεσμίες

Η εκτέλεση της σύμβασης, η πληρωμή του έργου, καθώς και η προσωρινή και οριστική
παραλαβή θα γίνουν σύμφωνα με τα άρθρα 134 έως και 181 του Ν.4412/16. Η συνολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Άρθρο 13      Επανάληψη δημοπρασίας

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή
αν  διεξαχθεί  μεν  αλλά  δεν  κατατεθεί  καμία  προσφορά,  θα  διενεργηθεί  σε  νέα  ημερομηνία  που  θα
καθορίσει με πράξη της η Οικονομική Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή e-mail  την
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ίδια  ώρα  (10:00  π.μ.).  Η  ίδια  διαδικασία  μπορεί  να  επαναληφθεί  και  δεύτερη  φορά με  τους  ίδιους
όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 14 Δημοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης  (προκήρυξη) θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην επίσημη ιστοσελίδα
του Δήμου.
Τα  έξοδα  των  εκ  της  κείμενης  νομοθεσίας  απαραίτητων  δημοσιεύσεων  της  προκήρυξης  της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για
την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων
βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δικαιολογητικά που προσκομίζει ο προσωρινός μειοδότης

Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστικές
ενημερότητες)  τόσο για  τους  ίδιους  τους  εργοδότες  όσο και  για  όλο το απασχολούμενο σε αυτούς
προσωπικό,  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς  τους οργανισμούς (που έχουν
αναφερθεί  ρητώς  και  στην  ως  άνω  υπεύθυνη  δήλωση)  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού.  Από  τα  περιεχόμενα  των  πιστοποιητικών  χρειάζεται  να  προκύπτει  σαφώς  η  διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε  να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον  ως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό
ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β)  για έργα που
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση
ασφάλισης  στο  ΕΤΑΑ  –  ΤΣΜΕΔΕ.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για
το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη
του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της
προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο
της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν
προσωπικό,  για  το  οποίο  υπάρχει  υποχρέωση  ασφάλισης  σε  ημεδαπούς  ασφαλιστικούς
οργανισμούς.  Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό,  πρέπει  να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας. .

αφορά  και  τους  φορείς  επικουρικής  ασφάλισης  και  όχι  μόνο  τους  οργανισμούς  κύριας
ασφάλισης,

αφορά όλους  τους  απασχολούμενους  στην επιχείρηση,  με  οποιαδήποτε σχέση εργασίας,  που
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,

σε  περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αφορά και  όσους  είναι  ασφαλισμένοι  ως  εργοδότες  ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
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Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Για  να  θεωρηθούν  έγκυρα  τα  πιστοποιητικά  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  ισχύ  κατά  την  καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής των  προσφορών.  Αν  στις  ειδικές  διατάξεις  που διέπουν την έκδοσή τους  δεν
προβλέπεται  χρόνος  (μεγαλύτερος  ή  μικρότερος  του  εξαμήνου)  ισχύος  των  δικαιολογητικών,
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης  εντός των έξι (6) μηνών, που προηγούνται
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού).

Προκειμένου  για  διαγωνιζόμενο,  φυσικό  πρόσωπο,  πιστοποιητικό  ποινικού μητρώου,
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου  , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί
με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1998

• δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  πράξης  του
Συμβουλίου της  26ης  Μαΐου 1997 και  στο  άρθρο 3 παρ.  1  της  κοινής  δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L358 της 31-12-98)

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

• νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου,  της 10ης Ιουνίου 1991,  για
την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  αυτή
τροποποιήθηκε.

Προκειμένου για εταιρίες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
◦ Για  τους  διαχειριστές  στις  περιπτώσεις  εταιριών  περιορισμένης  ευθύνης

(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. και ΙΚΕ) και 
◦ για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.
Προκειμένου  για  κοινοπραξίες  πρέπει  να  προσκομίσουν  πιστοποιητικό  ποινικού  μητρώου,  για  κάθε
οικονομικό φορέα, που συμμετέχει στην κοινοπραξία.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις,
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf  τις αναφερόμενες
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

 Επίσης, προσκομίζουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -
μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το
πιστοποιητικό  ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,  παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική
διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας
του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο
πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις
Α.Ε.   σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  όπως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα  δε  φέρουν
πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. 

Επίσης,   υποβάλλεται  επικαιροποιημένη  υπεύθυνη  δήλωση ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους –
μέλους  ή της  χώρας καταγωγής ή  της  χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος  ότι  δεν  συντρέχουν  στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 

Ειδικά  για  τις  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  που είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ προκειμένου να
αποδείξουν ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα , το οποίο θέτει
σε  αμφιβολία  την  ακεραιότητά  του,   υποβάλλονται  πιστοποιητικά χορηγούμενα  από  τα  αρμόδια
επιμελητήρια  και  φορείς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  από  τα  οποία  αποδεικνύεται  ότι  τα  πρόσωπα  με
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βεβαίωση  του  Μ.Ε.Κ.  που  στελεχώνουν  την  εργοληπτική  επιχείρηση,  δεν  έχουν  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της εφαρμογής της παρ.4 του άρθρου 8
του Ν. 3310/2005 (εθνικός αποκλεισμός)  υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι  ανώνυμη
εταιρία: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι
εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  και  υποβάλλουν  περί  τούτου  υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]. 

-  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι
ονομαστικές

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο),  όπως  τα  στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο  μετόχων της  εταιρείας,  το  πολύ
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα:

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική κατάσταση
με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
23.9 της παρούσας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,
προσκομίζουν : 

αα)  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
είναι ονομαστικές. 

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή της προσφοράς. 

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών,  που  έχει  συντελεστεί  τις  τελευταίες  30  (τριάντα)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  την  υποβολή  της
προσφοράς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις,  που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν : 

αα)  Βεβαίωση  περί  μη  υποχρέωσης  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών  από  αρμόδια  αρχή,  εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών. 

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα
με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

δδ)  Αν δεν  προσκομισθεί  κατάσταση κατά  τα  ανωτέρω,  η  εταιρεία  αιτιολογεί  τους  λόγους  που οι
μέτοχοι  αυτοί  δεν  της  είναι  γνωστοί.  Η  αναθέτουσα  αρχή δεν  υπεισέρχεται  στην  κρίση  της  ως  άνω
αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και μόνο στην
περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας
καταγωγής  ή  της  χώρας  εγκατάστασης  του  προσφέροντος  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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Περαιτέρω,  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης υποβάλλεται  η  υπεύθυνη  δήλωση της  κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

• ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:  Για τους αλλοδαπούς πολίτες και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και σε
περίπτωση που στη χώρα τους δεν εκδίδονται ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω δικαιολογητικά,
αυτά  αντικαθίστανται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Άρθρο 15:      Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης -   Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Απόφαση  52/2017 της Οικονομικής Επιτροπής  για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης
για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ.:  Β93-31/1/2017 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε
περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.
4 του π.δ 80/2016 ).xix

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&  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

                                                          ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΤΣΑΣ
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iΓια  την  έννοια  των  “κάτω των  ορίων”  των  δημοσίων  συμβάσεων  ,  πρβ.  άρθρο  2  παρ.  1  περ.   29  του  ν.  4412/2016.
Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του παρόντος τεύχους, καθώς και της αντίστοιχης διακήρυξης άνω των ορίων, δίδονται
στην Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.)  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  με  θέμα  “Οδηγίες  συμπλήρωσης  των  Προτύπων  Τευχών  διακήρυξης
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” (απόφαση 183/2016) (στο
εξής “ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου”).

ii Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής.
iii Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός
πίστωσης  του  τακτικού  προϋπολογισμού  του  φορέα  υλοποίησης).  Σε  περίπτωση  συγχρηματοδοτούμενων  έργων  από
πόρους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  αναγράφεται  και  ο  τίτλος  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  του  ΕΣΠΑ  ή  άλλου
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο.
iv Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.

vΤίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
viΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
viiΑπό 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010.
viiiΤίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρμογή των διατάξεων για τον
έλεγχο του ΕΣΡ.
ixΝόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα
με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.

x Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι  ως την...  ),  προς
αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.
xi Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.

xii Πρβλ άρθρο 93 ν. 4412/2016.
xiii Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε
μεγαλύτερη των είκοσι ( 20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο.
xiv Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ).
xv Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς
και  το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι  υπέβαλαν παραδεκτές  προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε
σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.

xvi Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η
κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους
όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).
xvii Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.
xviiiΟρίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

xix Σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  παρ.  4  του  π.δ  80/2016  “Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες”  (  Α΄  145  ):  “ Οι
διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις  ανάθεσης και  οι  συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής  Κυβέρνησης
αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα
λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ :
“Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2,
παρ. 2 του παρόντος. "
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	Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το στη στην περίληψη θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το υπ' αριθ. πρωτ.: 11829/24-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τμήματος Εκτέλεσης Νέων έργων και Μελετών, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει  να προσέλθουμε στην έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 1ου και 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ” (Κ.Α. 30.7331.0044) προϋπολογισμού κατά την μελέτη 37.100,00 € με Φ.Π.Α., το οποίο είναι ενταγμένο στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου (υπ' αρ. 373/2016 Α.Δ.Σ.) και έχει πίστωση 37.100,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επιχορήγησης Σχολικών Κτιρίων.
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