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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

του Έργου:

«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ-ΧΡΗΣΗ 2016»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Η  οικονομική  προσφορά  των  διαγωνιζομένων,  θα  υποβληθεί  με  το  σύστημα  της  ενιαίας
προσφοράς έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης που εκφράζεται σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι:ο Δήμος Χανίων
Φορέας κατασκευής του έργου είναι:ο 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 το Τμήμα Κατασκευών
της Διεύθυνσης 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  12
Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη 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  είναι 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.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή1 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή e-mail2

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του
διαγωνισμού  και  την  ίδια  ώρα  (10:00 π.μ.).  Η ίδια  διαδικασία  μπορεί  να  επαναληφθεί  και

1  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη.

2  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ.

http://www.chania.gr/
mailto:dimos@chania.gr


δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

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

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των : 
1. Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έρ-
γων που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές ρυθμί-
σεις» (Φ.Ε.Κ. 84Α΄/2.06.1987) , 
2. Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΦΕΚ 11Α΄/15-01-1980), 
3. Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.06.2006), όπως
εκάστοτε ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). 

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. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Έκθεση/Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. 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.
     10. Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα

εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:
(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.
(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

              
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Η χρηματοδότηση είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ με πίστωση 50.000,00 ευρώ για το έτος
2016 (Κ.Α. 30-7422.004).
Το έργο υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

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 ένα έτος και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής της σύμβασης

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ.
1α) του ν. 4281/2014 (Α 160).  

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με

την παρ. 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν
αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 3  επί της αξίας της σύμβασης,
χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι  εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνουν  αποδεκτές  από  την
υπηρεσία,  πρέπει  να απευθύνονται  στην αρχή που διεξάγει  τον διαγωνισμό,  ή στον φορέα
κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ
της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και
τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν
παραίτηση  του  εγγυητή  από  το  δικαίωμα  διζήσεως  και  υπόσχεση  για  την  απροφάσιστη
καταβολή  του  ποσού,  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  ημέρα  λήψεως  της  σχετικής
ειδοποιήσεως.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ
όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.
Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 9 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-
μέρη  της  Συμφωνίας  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκοσμίου  Οργανισμού  Εμπορίου,  που
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α'139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά
ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

3 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5%
επί της αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ.



Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται
από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29,
Χανιά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε
3  ΕΥΡΩ.  Τα  τεύχη  δημοπράτησης  πλην  το   έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  που
προαναφέρθηκε και αναφέρονται στο άρθρο 4 με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 είναι διαθέσιμα στους
ενδιαφερόμενους για  αναπαραγωγή με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών  του  Δήμου  Χανίων,  οδός  Γρηγορίου  Ε'  50,  2ος  όροφος,  πληροφορίες  κ.  Θεανώ
Κοκκαλάκη τηλ. 28213-41717,  ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμα και  σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).
Τα  στοιχεία  αυτά  χορηγούνται  στους  ενδιαφερόμενους  από  την  αρχή  που  διεξάγει  το
διαγωνισμό μέχρι και την Πέμπτη 07-07-2016. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.  

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  στο

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  που τηρείται  στη Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον  ανήκουν  στην  Α1  τάξη  και  άνω  για  έργα  κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ   ή  είναι
εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικών σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ).
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ)
του  ν.  4281/2014 (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. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.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

http://www.chania.gr/


πρόσωπο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής με ποινή αποκλεισμού θα είναι4:
1. Προκειμένου  περί  εργοληπτικής  επιχείρησης  εγγεγραμμένης  στο  Μ.Ε.Ε.Π  ή  στα  Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων, πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται
στο άρθρο 12 της παρούσας το οποίο θα βρίσκεται  σε ισχύ   5 κατά την ημερομηνία  παραλαβής
των προσφορών..
2. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον κατέχουν,
«Ενημερότητα  Πτυχίου» για  χρήση  σε  δημοπρασίες,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  κάθε  φορά
υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ
κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 
3. Αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις
Κοινοπραξίες  στις  οποίες  συμμετέχει  (παρ.  3  άρθρου  20  του  ΚΔΕ).  (Η  Ενημερότητα  Πτυχίου
απαλλάσσει  από  την  υποχρέωση  προσκόμισης  του  παραπάνω,  εκτός εάν  η  φορολογική
ενημερότητα που αναγράφεται στην ενημερότητα Πτυχίου έχει λήξει).
4. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν
εκπληρωθεί  οι  υποχρεώσεις  της  Εργοληπτικής  Επιχείρησης,  όσον  αφορά  στην  καταβολή  των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ.
και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3
άρθρου 20 του ΚΔΕ) στην Ελλάδα. (Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση
προσκόμισης  του  παραπάνω,  εκτός εάν  η  ασφαλιστική  ενημερότητα  που  αναγράφεται  στην
ενημερότητα Πτυχίου έχει λήξει.)

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου,
έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα
πρόσωπα (χωρίς ονομαστική αναφορά) που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι
ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να
υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο
της  επιχείρησης  και  έχουν  υποχρέωση  ασφάλισης  στο  ΤΣΜΕΔΕ.  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  ΤΣΜΕΔΕ.  Δεν  απαιτείται
προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι
ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ). 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  (Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση
προσκόμισης αυτής της Υπεύθυνης δήλωσης) που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εργοληπτικής επιχείρησης ότι:
ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση6  ή αναγκαστική διαχείριση 
ιι)  ότι  οι  διαχειριστές σε  περίπτωση  ομόρρυθμων  (Ο.Ε.),  ετερόρρυθμων  (Ε.Ε.),  εταιρειών

4     Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1
του νόμου 4250/2014.  Σημειωτέον ότι  η  παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά  έγγραφα (λ.χ.
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων
αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία  έχουν

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013).,
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014".

3. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
5 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ. 

6  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από
τους ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό.



περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.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 δεν έχουν 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.)
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.

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
συγκεκριμένο 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).

6.  Υπεύθυνη  δήλωση του  προσώπου  που  υπογράφει  την  προσφορά  ότι  αποτελεί  νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα
εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό.  (Δεν προσκομίζεται  σε περίπτωση
ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων).

Όταν  οι  διαγωνιζόμενοι  προσκομίζουν  Ενημερότητα  Πτυχίου,  η  νομιμοποίηση  θεωρείται
αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π.
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή. 

7.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).

8.  Τα στοιχεία  που αποδεικνύουν την  κατά το  άρθρο 22 παρ.  2 του ΚΔΕ  νομιμοποίηση του
φυσικού  προσώπου  που  υποβάλλει  την  προσφορά για  λογαριασμό  της  εργοληπτικής
επιχείρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας Διακήρυξης. 
Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται:  α)  οι  Υπεύθυνες Δηλώσεις7 σε πρωτότυπο, β)  τα
λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην
υποσημείωση 2). 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται.

7  Όπου  προβλέπεται  στο  παρόν  υποβολή  Υπεύθυνης  Δήλωσης,  η  δήλωση  αυτή  πρέπει  να  φέρει  ημερομηνία
υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής.



Η  προσφορά  συνίσταται  σε  δύο  ξεχωριστούς  φακέλους,  το  φάκελο  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό
τους  μέρος τον  τίτλο  του  έργου,  την  επωνυμία,  τη  διεύθυνση  (οδός,  αριθμός,  Τ.Κ.,  πόλη,
τηλέφωνο,  fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει,  e-mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και
τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. 

Όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται  παραπάνω θα παραδοθούν στην Επιτροπή διαγωνισμού
εντός ανοικτού φακέλου με την ένδειξη «Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής».

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνει  επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένο φάκελο
Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη “Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς”,  ο οποίος περιέχει
συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

Το έντυπο της  Οικονομικής  Προσφοράς  υπογράφεται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  από  το  νόμιμο
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται
από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών.
Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. – άρθρο 20 παρ. 4
του ΚΔΕ. Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των
προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε
περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.  

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής: 
Α.  Είναι  υποχρέωση  των  διαγωνιζομένων να  συμπληρώσουν  το  Έντυπο  Οικονομικής
Προσφοράς.  Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι  που δεν συμπληρώνουν  ουσιώδες μέρος των
στοιχείων της προσφοράς τους. 
Β. Αποκλείονται  από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται  το ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς.  
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθμητικής. 
Δ.  Αν  παρουσιαστούν α)  επουσιώδεις  ελλείψεις  στην  αναγραφή  των  στοιχείων  της
οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της
ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα
ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει  τα σφάλματα και αναγράφει
την ορθή οικονομική προσφορά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο
Μετά  την  λήξη  παραλαβής  των  προσφορών, οι  φάκελοι  που  περιέχουν  τα  δικαιολογητικά
συμμετοχής  ανοίγονται  από την  Επιτροπή,  η  οποία  καταγράφει  στο  πρακτικό  τα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την
πληρότητά  τους),  μονογράφονται  τα  έγγραφα  αυτά,  ελέγχει  την  ύπαρξη  στον  φάκελο
φωτοαντιγράφου  της  βεβαίωσης  εγγραφής  στο  Μ.Ε.Ε.Π.  ή  του  αντιγράφου  εγγραφής  σε
επαγγελματικό μητρώο.
Στη συνέχεια  αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο
και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες
οι  οικονομικές  προσφορές  καταχωρούνται,  μετά  από λογιστικό  έλεγχο  και  τις  τυχόν  αναγκαίες
διορθώσεις,  σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη  μικρότερη προσφορά),  ο
οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
Κατόπιν  η  Ε.Δ.,  ξεκινώντας  από τον  πρώτο  μειοδότη  και  ακολουθώντας  τη  σειρά  μειοδοσίας,
ελέγχει  εάν  οι  διαγωνιζόμενοι  τηρούν  τις  προϋποθέσεις  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  και  την
εκπλήρωση των όρων του άρθρου 14 της παρούσης διακήρυξης.
Οριστικός 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 κατακύρωση της δημοπρασίας γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1ε Ν.
3852/2010).

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  πέντε  (5)
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 σύμφωνα με το άρθρο
9 της Διακήρυξης.
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.

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).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την  με  αριθμό     528/29-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι Μελετητές

Αργυρή Μαρινάκη

    Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Τμ. Μελετών 

Τ.Υ. Δήμου Χανίων

Περικλής Βακάλης

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Διευθυντής 

Τ.Υ. Δήμου Χανίων 

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης

Πολιτικός Μηχανικός
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