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               ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
(άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/2016) 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
ηε κε ζςνοπηικό διαγωνιζμό δημοππαζία για ηην επιλογή αλαδφρνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
 

«ΤΝΣΗΡΗΗ - ΔΠΙΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΓΑΣΩΝ ΓΔ 

ΔΞΑΠΛΑΣΑΝΟΤ» 

Πποϋπολογιζμού -11.995,51 - Δςπώ (με Φ.Π.Α. 24%), 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: .Α.Σ.Α. – Κ.Α. 30/7326.0029 
 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο α) ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) 
«Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)» θαη β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη  
 

καλεί 
 
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγνιήπηεο θαη εκπεηξνηέρλεο (Οηθνλνκηθνχο θνξείο) λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ σο άλσ έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 
αξ. 14/2016 κειέηε ηεο Δ/λζεο ηνπ  Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο & 
Πνιενδνκίαο, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο, λα θαηαζέζνπλ ηηο 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα Αξηδαίαο, έσο ηελ 25/01/ 2017 και 
ώπα 11:00. 
 
                                                       ΄Απθπο 1

ο
  

     Κύπιορ ηος ΄Δπγος – πποϊζηαμένη Απσή – Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία 
 
Εξγνδφηεο – Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη: ν ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 

Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη: ν ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΊΑ 

Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ πνπ έρεη έδξα ηελ ΑΡΙΔΑΙΑ 
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Οδφο : 

Πιαηεία Αγγειή 

Γάηζνπ 

Σαρ.Κσδ : 58400 

Σει. : 2384 3 50251 

Telefax : 2384 0 21226 
 
Δηεπζχλνπζα / Επηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, είλαη ην ΣΜΗΜΑ 
ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ηνπ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ. 

                                                            ΄Απθπο 2
ο
   

Πεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά ηος έπγος 
 
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ ζπληήξεζε  θαη επηζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ πδάησλ ζηελ Δ.Ε. 

Εμαπιαηάλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δ.Ε. Εμαπιαηάλνπ ζηηο Σ.Κ. Πεξίθιεηαο, Κσλζηαληίαο, 

Μειέαο θαη Υξπζήο ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο. 

    Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη νη παξαθάησ: 

Εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο εκηβξαρψδεο, δηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο κε άκκν νξπρείνπ ή 

ρεηκάξξνπ. Σνπνζέηεζε αγσγψλ νκβξίσλ απφ ζσιήλεο DN = 200 mm. Απνθαηάζηαζε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο κε ζθπξφδεκα. 

    Επίζεο ζα ζπληεξεζνχλ θαη επηζθεπαζηνχλ  ηζηκεληαχιαθεο ζηηο Σ.Κ. Πεξίθιεηαο θαη 

Υξπζήο. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη ζθπξφδεκα, μπιφηππνο θαη πιέγκα . Θα θαηαζθεπαζηεί 

λένο ηζηκεληαχιαθαο ζηελ Σ.Κ. Μειέαο. ηελ Σ.Κ. Κσλζηαληίαο  ζα γίλεη ζπληήξεζε ζηηο 

ππάξρνπζεο ζράξεο θξεαηίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζα ηνπνζεηεζεί ζηδεξέληα παηνχξα δηαηνκήο L 

ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ νη ππάξρνπζεο ζράξεο. 

Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο θαη θαηαζθεπέο ζα πινπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη 

ηηο ππνδείμεηο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.   

                                                     ΄Απθπο 3
ο
   

Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηος έπγος 
 
 Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεπιρ (4) μήνερ θαη αξρίδεη 

απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

                                                                ΄Απθπο 4
ο
  

Πποϋπολογιζμόρ ηος έπγος - Δκηιμώμενη αξία ηηρ ζύμβαζηρ 
 
 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε – 11.995,51- Επξψ θαη 

αλαιχεηαη ζε: 
Δαπάλε Εξγαζηψλ – 8.412,00- Επξψ.  
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Ε.+Ο.Ε.18%) – 0,00- Επξψ. 

Απξφβιεπηα (15% ) – 1.261,80 - Επξψ. 
Αλαζεψξεζε - . 
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (24%) – 2.321,71 – Επξψ.  
 
                                            ΄Απθπο 5

ο
  

Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηον διαγωνιζμό 
 
ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 
Μεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:  
α. Δγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζεων (Μ.Ε.ΕΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε 

Γ.Γ. .Ε. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 και άνω ηάξη γηα  
έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ.  

β. Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα Μηηπώα Πεπιθεπειακών 

Δνοηήηων γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ γηα πνζφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ άλεπ ΦΠΑ.(9,673,80€) 

 



 

 

γ. Οηθνλνκηθνί θνξείο πξνεξρφκελνη απφ κπάηη - μέλη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

εγγεγξακκέλνη ζηνπο επίηηκνπο θαηαιφγνπο εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο. 
 
δ. Κοινοππαξίερ Δπγοληπηικών Δπισειπήζεων (Δνώζειρ Οικονομικών Φοπέων) 
εγγεγξακκέλσλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ έξγνπ πνπ δεκνπξαηείηαη. 
                                                                 ΄Απθπο 6

ο
  

 
Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ 

 
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, θαηά ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 92 θαη 93 ηνπ Ν. 4412/2016, ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ 

έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο: 
 
α) ε ιέμε Πποζθοπά  
β) αλαζέηνπζα αξρή:ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ  
γ) ν ηίηινο ηνπ έξγνπ  
δ) ε εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  
ε) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα (Οηθνλνκηθνχ Φνξέα) 
 
θαη ζα πεξηέρεη: 
 
α) ζπκπιεξσκέλν ην Σςποποιημένο ΄Δνηςπο Τπεύθςνηρ Γήλωζηρ ηνπ άξζξνπ 79 ηεο παξ. 4 

ηνπ Ν. 4412/2016 (Α147).  
 
β) Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ, δεν απαιηείηαι ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 

παξ.1
α
 ηνπ Ν. 4412/2016.  

γ) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 
 
δ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν 

 

Η σποτρέωζη ηων προηγούμενων εδαθίων (1~5) αθορά ιδίως: 

αα) ζηις περιπηώζεις εηαιρειών περιοριζμένης εσθύνης (Ε.Π.Ε.) και προζωπικών εηαιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), ηοσς διατειριζηές,  

ββ) ζηις περιπηώζεις ανωνύμων εηαιρειών (Α.Ε.), ηον Διεσθύνονηα Σύμβοσλο, καθώς και όλα ηα 

μέλη ηοσ Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ. 
 
 
Οη Ελψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ (Κοινοππαξίερ) πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα (κέινο θνηλνπξαμίαο).  
 
                                                                ΄Απθπο 7

ο
  

Οικονομική Πποζθοπά 

 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ην έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
 

1. θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο, 

 

 

   
2. νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη κε εληαίν πνζνζηφ 

έθπησζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 125 ηνπ Ν 4412/2016.  
 

3. Οη ζπκκεηέρνληεο πξνζθέξνπλ εληαία έθπησζε ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 
ππεξεζίαο, πνπ εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%)  

 
4. ζπκκεηέρνληεο ζπκπιεξψλνπλ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζε κνξθφηππν ν νπνίνο δηαηίζεηαη απφ ηελ ππεξεζία.  
                                                         ΄Απθπο 8

ο
  

Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών 



 

 

 

α) Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είλαη ε 17/1/2017 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 

11:00 π.κ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 98 ηνπ Ν. 4412/2016 . Σελ ίδηα εκέξα θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

σο άλσ ψξαο, δηελεξγείηαη ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ. Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ 

δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη 

ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα 

κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απφθαζε 

απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, 

ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη, ζην ΚΗΜΔΗ 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο ( www.dimosalmopias.gov.gr), 
 
Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ 
ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά 
ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. ε πεξίπησζε πνπ θαη ζηε λέα απηή 
εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ 
πξνζθνξέο, δηεμάγεηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα ην ελ ιφγσ έξγν κε ηελ 
εθ λένπ ηήξεζε φισλ ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο (επαλαιεπηηθφο δηαγσληζκφο). 
 
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη, θαηαρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ 
πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ( Δπιηποπή Γιαγωνιζμού), ζην νπνίν 
εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε θαη 
θαηεγνξία ηνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα 
αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε 
ηνπ σο άλσ νξγάλνπ. 
 
γ) Εθφζνλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο, ακέζσο κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη θαηαγξαθήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία επίζεο 

θαηαρσξίδνληαη ζην ίδην σο άλσ πξαθηηθφ. 

 

δ) Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ειέγρνληαη ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, 
αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ 
ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. 
ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ 
πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε εκέξα θαη ψξα πνπ θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο 
ζηνπο πξνζθέξνληεο, αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 
ππεξεζίαο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη.  
 
ε) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο θαη έθδνζεο ηνπ σο 
άλσ πξαθηηθνχ ηνπ επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο . Η δηαδηθαζία απηή 
θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ή ζε παξάξηεκά ηνπ πνπ 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν νινθιεξψλεη 
ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν 
εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο νξίζηεθαλ ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη ην ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία εγθξίλεη ην 
απνηέιεζκα θαη αλαθεξχζζεη «πξνζσξηλφ αλάδνρν», επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
ζη) Καηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν 4412/2016. 
 
Η πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο 
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ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε 
ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί 
ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν 
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην 
απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  
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Τποβολή Γικαιολογηηικών 

 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλαθήξπμε ηνπ «πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ», 
θαιείηαη απηφο ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν 4412/2016, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) έσο είθνζη (20) εκεξψλ λα ππνβάιεη ηα ηπρφλ απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ 
άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα πηζηνπνηεηηθά έλαληη ησλ νπνίσλ. Σα δηθαηνινγεηηθά 
πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην 
φξγαλν αμηνιφγεζεο. 
 
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά εληφο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο ή απηά έρνπλ 
ειιείςεηο, παξέρεηαη πξνζεζκία πέληε (5) έσο δεθαπέληε (15) εκεξψλ ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν 
λα ηα πξνζθνκίζεη, ε νπνία πξνζεζκία εθθηλεί απφ ηελ επίδνζε ζρεηηθήο έγγξαθεο πξφζθιεζεο 
πξνο απηφλ. 
 
Η παξάιεηςε ηεο πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηθέξεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο 
θήξπμεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ θαη ηεο θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο. Η ζχκβαζε ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηνπ επνκέλνπ θαηά ζεηξά 
πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο δηαγσληδφκελνπ.  
 
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηνπ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ, είηε ηελ θήξπμή ηνπ σο έθπησηνπ είηε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε κε 
πξνζθνκηδήο απφ θαλέλα δηαγσληδφκελν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  
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                               ΄Δγκπιζη αποηελέζμαηορ διαγωνιζμού 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, εθδίδεηαη 

ε εγθξηηηθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 

Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί πξψηα ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε δηαγσληδφκελν 

εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 
 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο 
πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

 
β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Ειεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη  
 

γ) θνηλνπνίεζή ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν 

ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 

4412/2016, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 
 



 

 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδηθήο πξφζθιεζεο. 
 
Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη , ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 
δ ́ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106. 
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Γημοζίεςζη 

 

Γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεχεη απινπνηεκέλε 

πξνθήξπμε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 & 2 ηνπ  άξζξνπ 66 παξ. 1γ ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Ν. 

4412/2016. 
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Παπαλαβή Σεςσών 

 
Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ηα 
ηεχρε δεκνπξάηεζεο δηαηίζεληαη απφ ην  ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  ηος ΓΗΜΟΤ 
ΑΛΜΩΠΙΑ, οδόρ Πλαηεία Αγγελή Γάηζος – Σ.Κ. 58400 Απιδαία, Πληποθοπίερ κα. 
Κεηικίδος Γάθνη (γπαθείο Σεσνική Τπηπεζία ) ηηλ.: 2384350256 fax 2384021226. Επίζεο 
ηα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο (πιελ ηνπ εληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ην νπνίν νθείινπλ νη 
ελδηαθεξφκελνη λα ιάβνπλ απφ ηελ Τπεξεζία) είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ 
Αικσπίαο (www.dimosalmopias.gov.gr)  
Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ 

κέρξη θαη ηην 24-01-2017, μία ημέπα ππιν ηην διεξαγωγή ηηρ δημοππαζίαρ. Εθφζνλ 

δεηεζνχλ εκπξφζεζκα ρνξεγνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη 

θαηαβάιινπλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο ( www.dimosalmopias.gov.gr). 
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Δγγςηηική καλήρ εκηέλεζηρ 

 

Πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαηίζεηαη «Εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο», ην χςνο ηεο 

νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1(β) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Γενικέρ ςποσπεώζειρ ηος αναδόσος 

 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

ηηο ζχκθσλεο πξνο απηή θαη ην λφκν έγγξαθεο εληνιέο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016.  

Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ 
ηνλ αλάδνρν, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 
Καη’ εμαίξεζε, θφξνη ηνπ Δεκνζίνπ, ινηπά ηέιε πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ 
αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο. Μεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν 
εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή 
ηηο παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ. 
 
Ο αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ αλεχξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ αδξαλψλ πιηθψλ 
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ή άιισλ πιηθψλ, πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε 
ζχκβαζε. Οη πεγέο απηέο, πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηε 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία, πνπ κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηε ρξήζε αθαηάιιεισλ ή απξφζθνξσλ γηα 
ηα έξγα πεγψλ. Αλ δηαπηζησζεί φηη ν αλάδνρνο εκπνξεχεηαη ηα εμνξπζζφκελα απφ ηηο πεγέο 
απηέο ηνπ έξγνπ αδξαλή πιηθά θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληνο θνξέα. 
 
Σα πιηθά πνπ αλεπξίζθνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ θαζαίξεζε 
παιηψλ έξγσλ, αλήθνπλ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο δαπάλεο 
εμαγσγήο ή δηαθχιαμήο ηνπο, αλ ε ζχκβαζε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη νθείιεη λα παίξλεη ηα 
θαηάιιεια κέηξα, γηα λα απνηξαπεί ή λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε ε βιάβε ησλ πιηθψλ 
θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο. Υξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν γίλεηαη κεηά απφ έγγξαθε 
ζπλαίλεζε ηεο ππεξεζίαο θαη αθνχ ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο δηεπζχλνπζαο 
ππεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 
 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηε Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία αλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ ή δηαθνπή ηνπο 

απφ απηή ηελ αηηία, έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ 

έξγσλ ή εξγαζηψλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο 
εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, λα πξνζηαηεχεη ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη εθκεηαιιεχζεηο 
απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ρσξίο κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ λα απνθαζηζηά ή 
λα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ή δηαθνπψλ. 
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     Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 
(άξζξν 70 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΕΕ) 

 
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο επηβάιινπλ ηνλ φξν φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο 

ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 
ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 130 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

 

Υοπήγηζη Πποκαηαβολήρ – Ρήηπα ππόζθεηηρ καηαβολήρ (Ππιμ) 
 
Γεν πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 
 
Γεν πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 

 

ΑΡΙΓΑΙΑ ΝΟΜΟΤ 

ΠΔΛΛΑ 

Γήμαπσορ 

 
 

Γημήηπιορ Μπίνορ 
 
 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Με ηελ αξηζκ.289/19-12-2016 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

 


