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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
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Κ.Α.: 30./7333.0050 
cpv:45233141-9 

  
 
 
 
                            ΚΚ ΕΕ ΙΙ ΜΜ ΕΕ ΝΝΟΟ   ΟΟ ΡΡ ΩΩ ΝΝ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΤΤ ΙΙ ΜΜΩΩ ΝΝ   

              ∆∆ ΙΙ ΕΕ ΞΞ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΓΓ ΗΗ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ ΥΥ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜΟΟ ΥΥ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ  ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ  ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ  ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   
 
                                  Ο ∆ήμαρχος  Αλμωπίας 

  
 

αα νν αα κκ οο ιι νν ώώ νν εε ιι   
 

την με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

 
 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ» 

 
 

Προϋπολογισμού   40.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις των ν. 3669/08 και 3263/2004 και των κανονιστικών 

πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή 

τους και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.



 

΄Α ρ θ ρ ο    1ο 

 Ο πρόχειρος διαγωνισμός  θα γίνει  στις  8 ΙΟΥNΙΟΥ 2016 ,  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και στο Δημοτικό 
Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγ. Γάτσου 1). 
 ΄Ωρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 9.00΄ και ώρα λήξης αποδοχής  προσφορών από 
την επιτροπή ορίζεται  η 10.00΄  
 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα μειοδοσίας  στο 
ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών επί του προϋπολογισμού της μελέτης κατά το άρθρο 4 - 
παρ. α του Ν. 3669/08 επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης αριθ.  ΤTΥ 07/2016, σε ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

 
Ά ρ θ ρ ο 2ο  

 Το έργο αφορά την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ» και ο 
προϋπ/σμός των δημοπρατουμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € με το Φ.Π.Α. Η 
χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ. (Κωδ. 30.7333.0050, 40.000,00€). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.  
 

΄Α ρ θ ρ ο   3ο 

 Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές: 
 - Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον ανήκουν στην  
                  Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ1  
 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες  στα Περιφερειακά Μητρώα 
(εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από 
32.520,33€,  (ποσά από τον προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ). 

 
΄Α ρ θ ρ ο   4ο 

 Οι τιμές των εργασιών και υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου 
αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης και είναι σύμφωνες με τα εγκεκριμένα τιμολόγια του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
 

΄Α ρ θ ρ ο   5ο 

          Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 
εκτός ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 650,41 €, θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας ∆ημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό ή του ΤΣ∆ΜΕ∆Ε Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην 
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου  
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών 
της. Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή 
το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω 
ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία 
ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, 
κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε. Σφάλματα ή ελλείψεις 
που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό 
αν δεν γεννάται σύγχυση, θα πρέπει δε να ισχύει τουλάχιστον 7μήνες από την ημέρα της 
∆ημοπρασίας.  

                                                 
1  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 
δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 
3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  



 

Η εγγύηση αυτού που θα κηρυχθεί ανάδοχος θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της 
σύμβασης με την εγγύηση καλής εκτέλεσης που ορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
χωρίς Φ.Π.Α..  

 
΄Α ρ θ ρ ο   6ο 

 Τα τεύχη  δημοπράτησης τα οποία αποτελούν  τα συμβατικά στοιχεία  της εργολαβίας είναι  κατά 
σειρά ισχύος τα παρακάτω:α) Το παρόν κείμενο όρων και τιμών, β) Το τιμολόγιο, γ) Ο Προϋπολογισμός, δ) 
Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ε) Τεχνική περιγραφή του έργου, στ) Τα τεχνικού περιεχομένου στοιχεία , 
διαγράμματα και ζ) Τα σχέδια της μελέτης 
 Τα ανωτέρω περιέχονται στην μελέτη αριθ. 07/2016 που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη του 
Τ.Τ.Υ. στις 15/03/2016. 
 

΄Α ρ θ ρ ο   7ο 

 Τα τυχόν έξοδα  του διαγωνισμού  αρχικού και επαναληπτικού θα βαρύνουν τον εργολάβο στον  
οποίο  θα κατακυρωθεί  οριστικά ο πρόχειρος διαγωνισμός. 
 Οι αποδείξεις πληρωμής  πρέπει να προσκομιστούν   κατά την υπογραφή  της σύμβασης. 
 Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν  όλες οι νόμιμες κρατήσεις  προς τρίτους  που αναφέρονται στην  
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 
            Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και 
τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσίων του 
∆ήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 2384350251-257. Εναλλακτικά, τα 
τεύχη δημοπράτησης –πλην της οικονομικής προσφοράς- μπορούν να παραληφθούν μέσω της 
ιστοσελίδας του ∆ήμου όπου δημοσιεύονται (www.dimosalmopias.gov.gr). 
          Η οικονομική προσφορά παραλαμβάνεται μόνο από την Υπηρεσία. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο   8ο 

 Ανακοίνωση για τον πρόχειρο διαγωνισμό θα τοιχοκολληθεί πέντε μέρες πριν την ημερομηνία 
διεξαγωγής του στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου. Παράλληλα μπορεί πάντοτε κατά την κρίση της 
υπηρεσίας να ακολουθηθεί και οποιοσδήποτε  άλλος πρόσφορος τρόπος γνωστοποίησης του διαγωνισμού. 
 

΄Α ρ θ ρ ο   9ο 

        Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα γίνει δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα 
με τις διατάξεις, των άρθρων 2 & 3 του Ν.3263/2004  του άρθρου 25 του Π.∆. 609/85 
«Κατασκευή  ∆ημοσίων Έργων» περί εκτελέσεως του Ν.1418/84 (άρθρο  4 παρ. 6) όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν  με τον Ν.2229/94,  το Π.∆. 218/99 και το 
Ν.3263/2004. Πριν από την δήλωση της προσφερόμενης έκπτωσης του συναγωνιζόμενου από 
την επιτροπή, θα ελεγχθούν: 

1ον 

       Η ιδιόχειρη κατάθεση του φακέλου προσφοράς από τις ημεδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 
του Ν.3669/08 (Κ∆Ε). Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη 
νομική μορφή του διαγωνιζόμενου: 

 σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός 
εργολήπτης,  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργ. Επ.,  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής 
της,   

 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του ∆.Σ.,  
 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 

εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ. Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά 
τα παραπάνω.  

       Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο.  



 

      Προσφορές  με συστημένη επιστολή  ή κατάθεση  στο πρωτόκολλο  της υπηρεσίας  δεν 
είναι αποδεκτές (Π.∆. 218/99 άρθρο  8). 

2ον 

       Η ισχύς του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ (ή Βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά μητρώα 
για τους εμπειροτέχνες) των κατηγοριών και των τάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 
παρούσας. 

3ον 

       Πιστοποιητικά ή Υ.∆. του Ν.1599/86 (που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης) ότι η επιχείρηση δεν τελεί ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία 
κήρυξης υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση. 

4ον 

        Η ύπαρξη Υ.∆. του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές 
σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας 
(Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και 
τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για: 

   α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 
της αριθμ. 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

   β)δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) 
και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

   γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

   δ)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, ε)υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ)απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ)εκβίαση (385 
Π.Κ.), η)πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ)ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι)δωροδοκία (235-237 
Π.Κ.), κ)δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

       Τα υπό α’-δ’ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε 
περίπτωση, ενώ τα υπό ε’-κ’, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του 
εργολήπτη. 

5ον 

       Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία 
(εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην 
Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.  

       Πιο συγκεκριμένα θα προσκομιστούν πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια 
αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα 
ελληνική νομοθεσία, ι)για την Εργ. Επ. και ιι)για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει, καθώς και ιιι)για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν.3669/08 
(Κ∆Ε) στην Ελλάδα. 

       Επίσης οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νομαρχιακά 
Μητρώα) και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να 
προσκομίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι)ότι τα πρόσωπα που απασχολούν 
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), 
ιι)τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας 
πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την 
ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική 
ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε.  

6ον 



 

       Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης όσον αφορά στην καταβολή των 
φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι 
εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένη. 

        Πιο συγκεκριμένα θα προσκομιστούν, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται 
στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, ι)τόσο 
μεμονωμένα ιι)όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Σε περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση 
από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και 
ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 
της. Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β’ και γ’ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη 
δήλωση. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

 
7ον 

       Η ύπαρξη Υ.∆. του Ν.1599/86 ή αντίστοιχου πιστοποιητικού ότι η επιχείρηση δεν  έχει 
διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το 
δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
δημοπρασία). 

8ον 

       Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης όσον αφορά  στις υποχρεώσεις της 
προς τις εργοληπτικές οργανώσεις εφόσον είναι εγγεγραμμένη. Πιο συγκεκριμένα 
πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές 
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις.  

9ον 

       Η ύπαρξη Υ.∆. του Ν.1599/86  ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων 
δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε). 

10ον 

       Η βεβαίωση ∆ημοτικής Ενημερότητας του ∆ήμου Αλμωπίας. Η ∆ημοτική Ενημερότητα 
χορηγείται από το Ταμείο του ∆ήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε μη 
δημότες Αλμωπίας, χορηγείται σχετική βεβαίωση από την ίδια Υπηρεσία του ∆ήμου. 

11ον 

       Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος 
κειμένου. 

12ον 

      Η ύπαρξη Υ.∆. του Ν.1599/86 ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση του κειμένου όρων και 
τιμών του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
∆.Ε. ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 7/2016 και το αποδέχεται πλήρως. 

 

      Σημειώνεται πως σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή 
και ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη 
σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των 
κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα 
ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία). 
      Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό 5ον και 6ον στοιχεία του παρόντος άρθρου πρέπει να 
βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής 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 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των 
προσφορών.  
      Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου 
μηνός πριν τη δημοπράτηση.  
      Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α)οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β)τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) προσκομίζοντας σε 



 

ευκρινές φωτοαντίγραφο (σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 11 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α), 
όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α). 

      Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών 
αρχών (όταν προσκομίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενημερότητα πτυχίου) 
υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής 
που διεξάγει το διαγωνισμό. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως 
και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134-
11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής 
ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. 

      Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών, κατά την 
υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.  

      Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 
κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, 
αποκλείεται. 

      Μετά την καταγραφή των στοιχείων των συναγωνιζόμενων στο πρακτικό η επιτροπή 
καταγράφει επίσης στο πρακτικό και την έκπτωση που προσφέρει ο κάθε διαγωνιζόμενος που 
συμμετέχει στο πρόχειρο διαγωνισμό. Προσωρινός  μειοδότης αναδεικνύεται όποιος δώσει το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και πληροί τις τυπικές υποχρεώσεις.  Το πρακτικό, μόλις 
τελειώσει ο διαγωνισμός, κλείνει και προσυπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. 
Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές. 
      Αντιρρήσεις για το κύρος της δημοπρασίας θα υποβληθούν εγγράφως και θα 
απευθύνονται  στον Πρόεδρο της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας  και μόνο για το 
στάδιο αυτό. 
     Αντιρρήσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας και του αποτελέσματος μπορούν να 
υποβληθούν  μόνο  από επιχειρήσεις  που συμμετέχουν σε αυτήν. 
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
 

 Ο πρόχειρος διαγωνισμός  δεν θα τελειώσει  πριν  εγκριθεί  από  την Προϊσταμένη Αρχή , άρθρο 2 
παρ. 1 του Ν. 3263/2004. 
 Το αποτέλεσμα  του διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 2 του 
Ν. 3263/2004. Εάν ο πρόχειρος διαγωνισμός ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αποτέλεσμά  
αυτής, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης. 
 Για τα τυχόν έξοδα δημοσιεύσεως, περιλήψεως, διακηρύξεως της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών 
δημοσιεύσεων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 3263/2004. 
 Μετά  την έγκριση της δημοπρασίας θα συναφθεί  σύμβαση  του έργου για συνολικό χρηματικό  
ποσό που θα προκύψει  από τον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1418/84 και του άρθρου  26 του 
Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους  Ν. 2229/94 και 3263/2004. 
 Η απόφαση έγκρισης  θα κοινοποιηθεί  στον ανάδοχο του έργου ο οποίος αφού κληθεί επίσημα από 
την Υπηρεσία σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 15 ημερών από 
της κοινοποίησης της εγκριτικής απόφασης, να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Αριδαίας για την 
υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  του έργου η οποία 
ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αρχικού προϋπολογισμού. 
 Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υπέβαλε επί 180 ημέρες από την διεξαγωγή του διαγωνισμού.  
 Εντός 15 ημερών από την κλήση του υπό της υπηρεσίας, ο ανάδοχος πρέπει να  
προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 
     Εάν ο κληθείς μειοδότης δεν εμφανισθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας θα κηρυχθεί 
έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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     Τα πρακτικά της δημοπρασίας θα εγκριθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
∆ήμου και η νομιμότητα της απόφασης θα ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση 
Μακεδονίας-Θράκης. 
     Εγκρίθηκε με την αριθμό 106/27-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
∆ήμου Αλμωπίας. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ΑΡΙΔΑΙΑ, 01/06/2016 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 

ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΤΕΧΝΟΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΡΙΔΑΙΑ, 01/06/2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ. 
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