ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.800,00 € (με Φ.Π.Α.)
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρου 5 του ΚΔΕ .
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία
Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Δήμος Χανίων
Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Δήμος Χανίων
Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χανίων που έχει
έδρα στα Χανιά
Οδός
: Κυδωνίας 29
Ταχ.Κωδ. : 73135
Τηλ.
: 2821341619
Telefax
: 2821093300
E-mail
: dimos@chania.gr
Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου,
είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων.
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Χανίων, Γρηγορίου Ε' 50, 2ος όροφος, ΤΚ 73135 Χανιά. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα
διενεργηθεί στις 16-04-2014 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, (Γρηγορίου Ε’ 50 και Σφακιανάκη) από την αρμόδια
Επιτροπή που θα συσταθεί αρμοδίως. Αρχή του διαγωνισμού στις 9.30 π.μ. Κλειστές
προσφορές θα γίνονται δεκτές ως τις 10.00 π.μ. εκτός εάν συνεχισθούν αυτές χωρίς
διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
Στη περίπτωση αυτή η λήξη προθεσμίας προσφορών γίνεται από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής όταν υπάρξει διακοπή παραδόσεως Προσφορών.
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας» και
Του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης
επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και και άλλες
διατάξεις) για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ
Η με αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221Β'/30.7.2012) και η
Εγκύκλιος 26 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων
(ΑΔΑ Β4Τ81-70Θ).
Ο Ν. 3886/10 «Περί δικαστικής προστασίας για δημόσια έργα».
Οι Εγκύκλιοι 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η Εγκύκλιος
27/2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον
δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας
εργολαβίας 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 παραπάνω.
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ.
5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση
έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των
περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
1.
2.
3.

Το συμφωνητικό.
Η παρούσα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Το Τιμολόγιο Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
Η Τεχνική Έκθεση/Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την
υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν
από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα
συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί
τροποποίησης των μελετών του έργου.
Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
Η χρηματοδότηση είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ με πίστωση 73.800,00 ευρώ για το έτος
2014 (Κ.Α. 30-7338.048).
Το έργο υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή τρίτων,
απαλλάσσεται δε από κάθε φόρο, κράτηση, ή τέλος εφ’ όσον χρηματοδοτείται από τις
δημόσιες Επενδύσεις, με εξαίρεση τα τέλη χαρτοσήμου και το φόρο εισοδήματος του
Αναδόχου με ανάλογη εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου,
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150)
ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
Η Εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε χίλια διακόσια ευρώ
(1.200,00 €) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και βεβαιώνεται με την
κατάθεση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή
Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
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 ΚΔΕ. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή
τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος
μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο
24 παρ. 2 και 3 του ΚΔΕ, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 1711-2014.
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει
νόμιμη περίπτωση. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του
κυρίου του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους
της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους της εργοληπτικής
επιχείρησης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4
του άρθρου 24 του ΚΔΕ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης
κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), που ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του
Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος
είναι μεγαλύτερο του 12,00%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της
σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) το ύψος της οποίας μπορεί
να φτάσει και το 22% του προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε
κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ).
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. Οι εγγυήσεις παρέχονται προς το
Δήμο Χανίων.
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους
και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε΄ 50 και Σφακιανάκη Χανιά, κ. Λεμονιά Σαμαρά στα τηλ.
2821341723 και 2821341614
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που
διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την Τρίτη 15-04-2014. Για την παραλαβή της
οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό 3,00 € και για την
δαπάνη του συνόλου των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 10,00 € για τη

δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με
δική τους δαπάνη και επιμέλεια από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.chania.gr).
Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
Περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα πέντε
τουλάχιστον μέρες πριν από τη δημοπρασία και τοιχοκολλάται πριν από την ίδια
προθεσμία στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία. Αν
δεν εκδίδεται στα όρια του Νομού τέτοια εφημερίδα αρκεί η πιο πάνω τοιχοκόλληση.
Παράλληλα μπορεί πάντοτε κατά την κρίση της υπηρεσίας να ακολουθηθεί και
οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος τρόπος γνωστοποίησης της δημοπρασίας.
Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες
στα Μητρώα του ΜΕΕΠ στις τάξεις Α1, Α2 και 1ης Τάξης στην κατηγόρια Οδοποιίας.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους,
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Προσφορές με συστημένη επιστολή ή κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας δεν είναι
αποδεκτές.
Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο
Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως
στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του
ΚΔΕ. 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 Εργοληπτικής Επιχείρησης,
• σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,
• σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.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.
Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής με ποινή αποκλεισμού θα είναι:
1. Εργοληπτικό Πτυχίο ΜΕΕΠ (Βεβαίωση Εγγραφής) ή βεβαίωση εγγραφής στα
Νομαρχιακά μητρώα για τους εμπειροτέχνες και τα πιστοποιητικά εκπληρώσεως των
νομίμων υποχρεώσεων για την ισχύ του πτυχίου.

2. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης
3.Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ της επιχείρησης
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εργοληπτικής επιχείρησης ότι:
ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση.
ιι) ότι δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της
αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 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.)
ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της
επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων
έργων (και καταλαμβάνει τον συγκεκριμένη διαγωνισμό)
iv) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια
ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
v) ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία υπό την μορφή φωτοτυπίας είναι αληθή και ακριβή
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.
5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 του παρόντος
κειμένου.
6.Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη
σύσταση της Κοινοπραξίας. δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των
κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα
ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).
7. Τα απαιτούμενα τέσσερα (4) των 0,44 € έκαστο μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ΄ ονόματι
του διαγωνιζομένου). Μηχανόσημα που περιλαμβάνονται στον κλειστό φάκελο της
οικονομικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά.
Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 (Μ.Ε.Ε.Π ή Βεβαίωση Εργολήπτη) υποβάλλονται
σε φωτοτυπίες αφού υποδειχθούν τα πρωτότυπα. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά

υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα πλην της Φορολογικής Ενημερότητας και τις
Εγγυητικής Επιστολής που υποβάλλονται πρωτότυπα. Όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από το παρόν κείμενο θα παραδοθούν στην Επιτροπή διαγωνισμού εντός
ανοικτού φακέλου με την ένδειξη «Φάκελος δικαιολογητικών».
Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο
Μετά την λήξη παραλαβής των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού ανοίγει τους
φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και την οικονομική προσφορά κατά σειρά
επίδοσης , γίνεται καταγραφή των στοιχείων των διαγωνιζόμενων στο πρακτικό ,καθώς
και της έκπτωσης που προσφέρει ο κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στο πρόχειρο
διαγωνισμό. Στην συνέχεια ελέγχει αν οι διαγωνιζόμενοι τηρούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο διαγωνισμό και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 14 της παρούσης
με βάση τα δικαιολογητικά .
Προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται όποιος δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
και πληρεί τις τυπικές υποχρεώσεις. Το πρακτικό, μόλις τελειώσει ο διαγωνισμός, κλείνει
και προσυπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές.
Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο
Στον πρόχειρο διαγωνισμό της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται επίσης τα
ακόλουθα:
α) Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 1 μήνα από τη διεξαγωγή της
δημοπρασίας. Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να υπογραφεί η σχετική
σύμβαση.
β) Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από τη Προϊσταμένη Αρχή.
γ) Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συμμετοχής, την επιτροπή διεξαγωγής της
δημοπρασίας και την κατάρτιση της σύμβασης εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές
διατάξεις του Ν.3669/08.
Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο
Ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλουν μόνον οι
Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκαν απ’
αυτόν σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας του. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία δύο ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του
αντίστοιχου σταδίου .Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή,
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και
γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το
άρθρο 25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 %ο) επί της
προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο
Στις ενστάσεις αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή).

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο
Η δημοπρασία θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνον όταν εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή, που στην παρούσα περίπτωση είναι η Οικονομική Επιτροπή. Ο Ανάδοχος μετά
από πρόσκληση της Υπηρεσίας και μετά την κοινοποίηση της Αποφάσεως οφείλει να
προσέλθει για την υπογραφή της Συμβάσεως, προσκομίζοντας και Εγγυητική Επιστολή
καλής εκτελέσεως 5% επί του ποσού της Συμβάσεως, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
35 του ΚΔΕ.
Αν ο μειοδότης που κληθεί δεν εμφανισθεί μέσα στην τιθέμενη προθεσμία ή δεν
προσκομίσει εμπρόθεσμα την απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή, θα κηρυχθεί έκπτωτος,
χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και η
εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία θα καταπέσει υπέρ του κυρίου του Έργου.
Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο
Οι δαπάνες δημοσίευσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο που
ανακηρύχθηκε ανάδοχος , και εισπράττονται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του
έργου ,σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με
αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 228)
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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