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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(των άρθρων 117 και 327 του Ν. 4412/2016)
του Έργου:
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39.999,99 € (με Φ.Π.Α. 24%)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Κύριος του Έργου – Aναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Aναθέτουσα Αρχή: ο Δήμος Χανίων
Οδός
: Κυδωνίας 29
Ταχ.Κωδ.
: 73135
Τηλ.
: 2821341619
Telefax
: 2821093300
E-mail
: dimos@chania.gr
Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο Δήμος Χανίων
Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο Δήμος Χανίων
Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Χανίων που έχει έδρα στα Χανιά
Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Χανίων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται
η 29η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη 1 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Χανίων, (Γρηγορίου Ε’ 50 και Σφακιανάκη). 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.

1
Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα Τρίτη ή Πέμπτη,

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα
της σύμβασης, και αναρτάται, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Αν
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 2 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα
αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής2,3. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της παρούσης. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου
των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα
παραλειφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα και εάν
η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2.Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. Στην κλειστή διαδικασία, προσφορά που
υποβάλλεται από προσφέροντα που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγισθεί.
3.Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
4.Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
• Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
• Των άρθρων 80-110 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)
• Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’ 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα ».
• Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (ΦΕΚ .Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1
αυτού.
• Του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ Α' 52): «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
• Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
• Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
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Πρβλ άρθρο 96 Ν. 4412/2016
Ακόμα και αν η προσφορά κατατεθεί αυτοπροσώπως στην Επιτροπή Διαγωνισμού δεν γίνεται έλεγχος της
νομιμοποίησης του προσώπου.

•
•

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».
Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας»

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των :
1) Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε
θέματα έργων που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες
σχετικές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 84Α΄/2.06.1987) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων
διατάξεών του σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016),
2) 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
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-62010) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων διατάξεών τους σύμφωνα με το άρθρο
377 του Ν. 4412/2016).
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις 4, 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 5ο
Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης
Τα έγγραφα της σύμβασης με τα οποία θα εκτελεστεί το έργο είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω.Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων ,η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Το συμφωνητικό.
Η παρούσα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.
Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης.
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 Δημοπράτησης.
Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου
Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
Χρηματοδότηση του έργου
Η χρηματοδότηση είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ με πίστωση 39.999,99 ευρώ για το έτος
2016 (Κ.Α. 30-7333.058).
Το έργο υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
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.
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Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του Ν. 3669/2008 που
καταργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 377 παρ.1 περ (31) Ν 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτόν
(πρβλ αιτιολογική έκθεση άρθρου 376 Ν. 4412/2016).

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
Προθεσμία εκτέλεσης έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατό είκοσι ημερολογιακές
ημέρες (120 ημέρες) και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
Διαδικασία επιλογής αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύστημα της
ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Κριτήριο ανάθεσης- Ανάδειξη αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 και 95 παρ. 2 του Ν.
4412/2016.
Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).
Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ.1β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 5 επί
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την
υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς
και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων
που είναι εγγεγραμμένοι 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
Οδοποιίας (αρ. 59 του Ν.4278/2014) ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οδοποιίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του
Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ).
Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του
άρθρου 76 του Ν.4412/2016
Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο
Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς6
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους επι ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,και στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει:
1. Προκειμένου περί οικονομικού φορέα εγγεγραμμένου στο Μ.Ε.Ε.Π ή στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων, πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται
στο άρθρο 14 της παρούσας το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ 7 κατά την ημερομηνία παραλαβής
των προσφορών.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 /ή το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4
του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 ,ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα ή μέλους του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή μέλους που έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του

6
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.
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Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.

οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης
(EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, ο. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν.4198/2013 (Α' 215).
Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου αφορά :
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Πιστοποιητικό περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσο
αναφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 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).
5.Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ένωσης οικονομικών φορέων, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της
ένωσης. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των μελών της ένωσης.(εφόσον
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής ).
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις8 σε πρωτότυπο, β) τα
λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην
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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.

υποσημείωση 6).
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται.
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», περιέχει
συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς .

Επισημαίνεται ότι:
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του ν. 4412/2016, στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς,
ολογράφως και αριθμητικώς.
β) η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθμητικής.
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην
εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή
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 16ο
Αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού
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 15 της παρούσης διακήρυξης.
Οριστικός μειοδότης αναδεικνύεται όποιος δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και πληρεί τις τυπικές υποχρεώσεις. Το πρακτικό,
μόλις τελειώσει ο διαγωνισμός, κλείνει και προσυπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής.
Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας,
λαμβάνοντας απόφαση για οριστικό μειοδότη .
Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο
Χρόνος ισχύος προσφορών – κατακύρωση δημοπρασίας
Στον συνοπτικό διαγωνισμό της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται επίσης τα
ακόλουθα:
α) Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 6 μήνες από τη διεξαγωγή της
δημοπρασίας. Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
β) Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή
(άρθρο 72 παρ. 1ε Ν. 3852/2010).
Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο
Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλουν μόνον οι Οικονομικοί
φορείς ή οι ενώσεις των οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό σύμφωνα με το

άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010
Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο
Υπογραφή σύμβασης
Η δημοπρασία θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνον όταν εγκριθεί από την Αναθέτουσα 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
12 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 20ο
Δαπάνες δημοσίευσης
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).
.........................................
(τόπος - ημερομηνία)
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την με αριθμό 905/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
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