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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 

 

Τίτλος: «Εργασία συντήρησης 

          συντριβανιών» 

Αριθ. µελέτης Οικονοµικής Υπηρεσίας 

του Δήµου: 30/2016 

Προϋπολογισµός: 43.672,80 € 

Αρ. πρωτ.: 38767/09-11-2016 

 

 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων».  

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 

• Του N. 3861/2010 «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. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου 

στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Την µε αριθµό 282/2016 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου θέρµης. 

• Την µε αριθµό 447/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 

ανάληψης της δαπάνης, εκτέλεσης της εργασίας, των τεχνικών προδιαγραφών 

της µελέτης και των όρων διακήρυξης. 

  

διακηρύσσει  πρόχειρο  µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε 

κριτήριο µε κριτήριο κατακύρωσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016και σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στo Κτίριο Πολεοδοµίας Δήµου Θέρµης που βρίσκεται 

στη δνση, 12ο χλµ οδού θες/νίκης Πολυγύρου ΤΚ 57001, NUTS :GR122, τηλ.2313-

300700  στις 25/11/2016 ηµέρα Παρασκευή και  ώρα από 10:00 π.µ. (ώρα έναρξης 

παραλαβής προσφορών) και µέχρι 10:30 π.µ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), 

ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών. Οι προσφορές 
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κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού την 

προαναφερόµενη µέρα , ώρα  και τόπο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία 

και ώρα ή  χωρίς τη  φυσική παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης σύµφωνα µε 

τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας δεν θα γίνουν αποδεκτές 

και θα απορριφθούν. 

 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία  Πρωτοκόλλου του Δήµου 

Θέρµης (Πλατεία Δηµοκρατίας 1 ,Θέρµη ,ΤΚ 57001 ,Τηλ .2313-300700) µε 

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, πριν από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για προσφορές που παραλαµβάνονται  

εγκαίρως από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου δεν  απαιτείται η φυσική παρουσία 

εκπροσώπου κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 

ηµεροµηνία, τότε αυτός θα γίνει στις 02/12/2016 ηµέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο  

και ώρα. 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

Τεύχη δηµοπράτησης 

 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της παροχής 

υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:  

1. Διακήρυξη 

2. Οικονοµική Προσφορά (ΟΠ) 

3. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)  

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

5. Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικής Περιγραφής 

6. Προϋπολογισµός και έντυπο οικονοµικής προσφοράς. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση- Αντικείµενο εργασιών  

 

Η δαπάνη συνολικού ποσού  43.672,80€ µε ΦΠΑ 24% θα καλυφθεί κατά το ποσό 

των 5.000,00€ από τον προϋπολογισµό του 2016 και το υπόλοιπο από τον 

προϋπολογισµό του 2017. Τα παραπάνω ποσά αφορούν πρόβλεψη και σε περίπτωση 

µη επαλήθευσης µπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως των αναγκών των Υπηρεσιών 

του Δήµου. Σχετικός Κ.Α. 30.6262.003. 

Σχετικό CPV 45300000. 

Η δαπάνη αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα από την υπογραφή σχετικής σύµβασης  

και για ένα έτος µε δυνατότητα εκχώρησης παράτασης έως και τρεις 3 µήνες. 
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Οι ποσότητες και η αξία των ζητούµενων εργασιών είναι οι ακόλουθες: 

 
Α/

Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣ

ΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

 

1 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ, 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΑΝΑ 

 

Κατ΄αποκοπή  

τιµή 

 

1 

  

9.200,00 

 

9.200,00 

 

2 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ, 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ 

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

Κατ΄αποκοπή  

τιµή 

 

1 

 

11.130,00 

 

11.130,00 

 

3 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ, 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 

 

Κατ΄αποκοπή  

τιµή 

 

1 

 

3.100,00 

 

3.100,00 

 

4 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ, 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ 

 

Κατ΄αποκοπή  

τιµή 

 

1 

 

1.640,00 

 

1.640,00 

 

5 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ, 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

 

Κατ΄αποκοπή  

τιµή 

 

1 

 

2.890,00 

 

2.890,00 

 

6 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ, 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Κατ΄αποκοπή  

τιµή 

 

1 

 

2.460,00 

 

2.460,00 

 

7 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ, 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 

 

Κατ΄αποκοπή  

τιµή 

 

1 

 

2.100,00 

 

 

2.100,00 

 

8 

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΤΗΣ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΜΑΝΑΣ 

 

 

Τεµάχια 

 

3 

 

420,00 

 

1.260,00 

 

9 

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ  ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ  

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

Τεµάχια 

 

2 

 

720,00 

 

1.440,00 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ 35.220,00 

    ΦΠΑ 24%   8.452,80 

    ΣΥΝΟΛΟ 43.672,80 

Ο Δήµος σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί  το συµβατικό ποσό της 

ανάθεσης. 

  

Η ανακήρυξη ανάδοχου γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης της σύµβασης, την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής και δεν 

προβλέπεται η κατάθεση µερικών προσφορών 
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ΆΡΘΡΟ 4 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων- Δηµοσιότητα 

            

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν  τη διακήρυξη και τη µελέτη  , είτε 

από  το γραφείο προµηθειών του Δήµου  Θέρµης  που βρίσκεται στο 2ο χλµ Θέρµης 

- Τριαδίου , τηλ. 2310 - 478029, Fax 2310-478046 ,όλες τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες ,είτε µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού 

αιτήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.kolokythas@thermi.gov.gr και κατόπιν 

προηγούµενης τηλεφωνικής συνεννόησης.   Αρµόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. Κυριάκης 

Μιχαήλ &  Κολοκυθάς Αθανάσιος . 

Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο του 

Δήµου Θέρµης (www.thermi.gov.gr). 

Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµερολογιακές 

ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 

Δικαιούµενοι συµµετοχής  

 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να 

είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

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.  

και εφόσον όλοι οι παραπάνω(α,β,γ,δ) ασχολούνται µε  εργασίες  σχετικές  µε 

το αντικείµενο του διαγωνισµού.  

2. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως 

ενήµερος της διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην 

αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν αποδέχεται. Η επιτροπή του διαγωνισµού στην 

περίπτωση αυτή, µπορεί αιτιολογηµένα να µην αποδεχθεί την προσφορά παρόχου, 

του οποίου οι αντιρρήσεις-επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις. 

3. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός 

είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες 

των  παρεχόµενων υπηρεσιών  ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης 

µελέτης. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

Δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό 

 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον συνοπτικό διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την 

προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού και τα εξής δικαιολογητικά: 

 

α) Την κατά το άρθρο 19 εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

 β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου 

ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,  

• δωροδοκία,  

• απάτη,  

• τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες,  

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας,  

• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, 

• για σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης, όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι 

µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονοµικού φορέα ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

• τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

• τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των 

ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου 

ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου 

ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες 

ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
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ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου 

ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. Επίσης, 

ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

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

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση 

των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών 

µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου, στην οποία να 

αναφέρεται το οικείο Επιµελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραµένοι κατά την ηµέρα του 

διαγωνισµού, καθώς και το ειδικό επάγγελµα τους. 

θ) Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

• Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά 

Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο 

υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το Διοικητικό Συµβούλιο 

και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας. 

• Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο 

διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

• Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να 

προσκοµίσει επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν 

γένει νοµική κατάσταση του συµµετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο 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 

φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη Δηµόσια 

Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα 

εκπροσώπησης θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο 

θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική 

κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 

νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονοµικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν µαζί µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, που θα τα απαριθµεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει 

να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει 

στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή 
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προκειµένου να υποβάλει προσφορά, όµως στην περίπτωση που της ανατεθεί η 

σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική µορφή. Επίσης, τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται 

χωριστά για κάθε µέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της 

σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος 

της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από 

τα εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και 

να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των 

συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη εξετάζεται από το Δήµο Θέρµης, η 

οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήµος Θέρµης αποφασίσει ότι τα 

εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε 

αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O αντικαταστάτης πρέπει να 

εγκριθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Θέρµης. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία 

ταυτόσηµη µε αυτή της υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες 

δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε 

κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από 

µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού 

δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος 

εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική 

επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 

Γλώσσα  σύνταξης των  παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική  

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα 

πρέπει να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας 

εγκατάστασης και να έχουν επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.  

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα  ή 

φωτοαντίγραφα  

 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το 

Ελληνικό Δηµόσιο ή φορέων του Δηµόσιου Τοµέα ,αυτά πρέπει να είναι 

ευανάγνωστα 
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Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων  ηµεδαπών  

,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από 

δικηγόρο.  

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων  ,αυτά πρέπει 

να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

 

ΆΡΘΡΟ 7 

Φάκελος προσφοράς 

 

 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές  

 

7.1. Στον σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήµου. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Τα περιεχόµενα του φακέλου ορίζονται ως εξής: 

 

7.2. Υποφάκελος µε την ένδειξη ‘’Δικαιολογητικά Συµµετοχής’’ 

Στον  υποφάκελο δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης µε την σειρά που αυτά 

ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα 

απώλειάς τους και η εγγύηση συµµετοχής. 

 

7.3. Υποφάκελος µε την ένδειξη ‘’Τεχνική Προσφορά’’ 

Στον υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των 

συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφεται ότι οι εργασίες που θα 

πραγµατοποιηθούν για την συντήρηση των συντριβανιών του Δήµου θέρµης, θα είναι 

σύµφωνες µε όσα περιγράφονται στην  µελέτη µε α/α  30/2016. 

Η Υ.Δ. θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή της συµµετέχουσας επιχείρησης.  

 

7.4. Υποφάκελος µε την ένδειξη ‘’Οικονοµική Προσφορά’’ 

 Στον υποφάκελο οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται η οικονοµική προσφορά του 

συµµετέχοντα. Η οικονοµική προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, θα είναι συνταγµένη 

στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της µελέτης.  

 

7.5. Οι υποφάκελοι δικαιολογητικά συµµετοχής ,τεχνικής και οικονοµικής 

προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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7.6. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή 

τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

 

7.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή 

Διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 

κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 

αυτήν. H προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 

7.8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της διακήρυξης, και της µελέτης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά 

του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 

περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους 

της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, ή της 

µελέτης  προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν 

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση 

ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον 

προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισµού, είτε ενώπιον 

της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται 

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

σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

 ΆΡΘΡΟ 8 

Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές – Πλήθος προσφορών -Ισχύς 

Προσφορών 

 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση µερικών προσφορών.  

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µιας προσφοράς  εκ µέρους ενός 

διαγωνιζοµένου, η Ε.Δ.Δ. παρουσία όλων των διαγωνιζοµένων θα προβαίνει στην 

ακύρωση των υπεράριθµων προσφορών µε κλήρωση. 

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 και θα 

κατατίθενται σε ευρώ επί ποινή αποκλεισµού. 

 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 
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για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της 

προσφοράς του. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

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, εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά 

φυλλάδια της επιχείρησης . 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 

 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισµού, που 

συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το 

άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της 

προσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της 

δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν 

επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας  του 

διαγωνιζοµένου και η γι αυτό το λόγο µη αποδοχή της προσφοράς.   

3. Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη  διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της 

παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του 

διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης 

της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 

4. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η 

συνεδρίαση, αρχίζει από τη επιτροπή του διαγωνισµού η αποσφράγιση των 

εξωτερικών φακέλων µε τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό 

τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να 

εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των 

παρισταµένων. 

 

Αναλυτικότερα γίνονται τα εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 

το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί 

όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και 

τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται 
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σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο 

και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 

από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση. 

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει 

πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές 

και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των 

εγγράφων της σύµβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα 

έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 

τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω 

στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

5. Παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή, να µη προβεί στην ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του διαγωνισµού την ίδια ηµέρα (άρθρο 117 ν 4412/2016), αλλά σε 

ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους 

συµµετέχοντες. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ανακοινώνεται µετά την  δηµόσια  

αποσφράγιση των  φακέλων  της τεχνικής προσφοράς και στη συνέχεια των 

οικονοµικών  προσφορών. 

6. Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαβιβάζονται προς έγκριση στην 

Οικονοµική Επιτροπή συµπεριλαµβανοµένου και του πρακτικού για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Ανακήρυξη µειοδότη  

 

1. Ανάδοχος της παρεχόµενης εργασίας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής.  

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ 

τους.  

2. Εναλλακτικές προσφορές  δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή ή δεν δίδεται ενιαία, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 

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

 

ΆΡΘΡΟ 12 

Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών 
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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 ενδιαφερόµενου. 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 

 

 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 

182 της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους 

κάτω των 15 ετών.  

 

ΆΡΘΡΟ 14 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή 

της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει:  

α) Την κατακύρωση της σύµβασης.  

 β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ενστάσεις πριν την υπογραφή της σύµβασης 

 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ως εξής: 

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο Δήµο Θέρµης, µέχρι πέντε (5) 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. Για τον 

καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 

δηµοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Η 

ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Θέρµης, κατόπιν 
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εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας. β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 

εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 

πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 ποσού ίσου µε το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από την οικονοµική Επιτροπή. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόµενους λόγους πριν την υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται ως 

µη υποβληθείσες. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός ορισµένης προθεσµίας, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσας, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι 

τα ακόλουθα: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
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• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 

εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς 

προσωπικό. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι 

δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

• 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 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. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού 

 

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 



15 

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη 

τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενηµερότητες), 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. 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. 

Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το 

απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους όσο και για όλο 

το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά 

όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 

απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Δεν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη των Διοικητικών 

Συµβουλίων τους. 

 Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), και για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), 

στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ΔΣ για τις ανώνυµες 

εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους 

εκπροσώπους του. 

4. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή διαγωνισµού. 
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5. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των 

λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της 

σύµβασης. Το αποτέλεσµα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του 

Δήµου και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση για 

έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να 

ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί 

έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

 

Μετά από εισήγηση του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου η Οικονοµική Επιτροπή 

προβαίνει στην κατακύρωση του διαγωνισµού. 
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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 κ.λ.π., επί 

αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύµβασης επέρχονται εφόσον κοινοποιηθεί η  απόφαση  κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο. εφόσον ο τελευταίος υπέβαλε επικαιροποιηµένα τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης  έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Έγγραφη ειδική πρόσκληση  

 

1 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης. 

Η πρόσκληση αυτή θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος  

β) Την ποσότητα 

γ) Την τιµή 

δ) Το δήµο για τον οποίο προορίζετε η εργασία . 

ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 

αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 

διαγωνισµού.  

ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση, υποχρεούται να προσέλθει µέσα 

σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , 

για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο, 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 ανάδοχο 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 ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 



18 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Εγγυήσεις 

Εγγύηση Συµµετοχής 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 704,40 Ευρώ,  

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος και θα κατατίθεται υπό µορφή 

γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή υπό µορφή εγγυητικής 

επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας 

 

  Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης(Πρέπει να έχει 

τουλάχιστον τετράµηνη ισχύ). 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο  στον οποίο κατακυρώθηκε η 

σύµβαση, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 
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Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την 

έκδοση απόφασης επ’ αυτών  

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει  η κατακύρωση µερική ή ολική, υποχρεούται να 

καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επι του συµβατικού προϋπολογισµού (χωρίς Φ.Π.Α.) για το οποίο 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος  

 

  Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης(Πρέπει να έχει 

τουλάχιστον τετράµηνη ισχύ). 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

εγγύησης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι : 

Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, 

της εγγυητικής  καλής εκτέλεσης  ή µε έγγραφη δήλωση του Δήµου ότι εξέλειψε ο 

λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί: 

Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης οι εργασίες θα ανταποκρίνονται πλήρως προς 

τους όρους των προδιαγραφών, και των τεχνικών χαρακτηριστικών  της προσφοράς. 
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H εγγυητική µπορεί να έχει και τη µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων 

3. Εγγύηση προκαταβολής. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σε ανάδοχο σε κανένα στάδιο 

υλοποίησης της σύµβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 20 

Τόπος  -  τρόπος  εκτέλεσης εργασιών –διάρκεια σύµβασης 

 

Ο τόπος και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα 

στην µελέτη µε α/α 30/2016  της Δ/νσης   Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

Η  σύµβαση θα έχει διάρκεια από την  υπογραφή της σχετικής σύµβασης και για ένα 

(1) έτος µε δυνατότητα εκχώρησης παράτασης έως και τρεις (3) µήνες 

 

ΆΡΘΡΟ 21 

 Παραλαβή εργασιών 

1.Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 

2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

3.Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

4.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε 

αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί 

της συµβατικής αξίας, η Οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 

5.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο 

όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 

παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 

υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του 

αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην 
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οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που 

πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων και την έγκριση αυτών από το Δηµοτικό Συµβούλιο. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.  

 

ΆΡΘΡΟ 22 

Χρόνος παράδοσης 

 

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύµφωνος µε τα  οριζόµενα στην µελέτη µε α/α  

30/2016  της Δ/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 

ΆΡΘΡΟ 23 

Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση-ποινικές ρήτρες  

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων 

υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση 

του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 

παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 

αυτών µε άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 

προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη 

λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται 

σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 ν 4412/2016, λόγω εκπρόθεσµης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 

συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 

κυρώσεις.  

 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε 

αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

 

ΆΡΘΡΟ 24 

Κήρυξη αναδόχου ως  έκπτωτου 

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν 

4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 25 

Λοιπές εγγυήσεις 

 

1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι, οι υπηρεσίες  θα 

είναι σύµφωνες  µε τη µελέτη µε α/α 30/2016.  

2. Ο δήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του ανάδοχου.  

 

ΆΡΘΡΟ 26 

Τρόπος Πληρωµής- Κρατήσεις  

 

1. Η πληρωµή θα γίνεται  µετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την 

έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής . Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής 

ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 

2. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει  από το δήµο εντός  τριάντα (30) ηµερών  µετά 

την υποβολή των σχετικών παραστατικών δαπάνης  από αυτόν.  
3. Στη συµβατική αξία της προµήθειας , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες 
κρατήσεις, οι 
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος  σε ποσοστό 8% 
β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων 
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον 
Δήµο. 
γ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας   των πληρωµών των 
σχετικών παραστατικών δαπάνης. 
 

ΆΡΘΡΟ 27 

Άλλες πληροφορίες  

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016. 

 

                                         Ο Δήµαρχος θέρµης 

 

 

 

                                       Παπαδόπουλος Θεόδωρος 
                                            
 

 

  

  


