
                                                               
                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 09/08-05-2013 
Αριθ.Αποφ.  100/2013 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις-
Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα} προϋπολογισμού 39.838,51€ του Δήμου 
Μονεμβασιάς. 
 
 Στους Μολάους, σήμερα, την  08-05-2013  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  8901/02-05-2013 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)          Ιατρόπουλος Δημήτριος 

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                     Μαρούσης Χαράλαμπος 

3.Μαυρομιχάλης Κων/νος             Λύρας Χαράλαμπος 

4. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπλ. Μέλος)            Χαραμής Αντώνης                     

 

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
     Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση 
απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη 
αναπλήρωσή τους, τα οποία και παρευρέθησαν . 

Ο κ.  Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε  τα εξής: 
       Στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα οικ. έτους 2013 , έχει ενταχθεί 
το έργο με τίτλο{ Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα} 
προϋπολογισμού 40.000,00€ στο Κ.Α 30-7323.063 
          Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας  
απέστειλε  την αριθ. 60/2013 Τεχνική Μελέτη του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-
Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα» προϋπολογισμού δαπάνης  39.838,51€  μαζί με το 
Φ.Π.Α., η οποία μελέτη εγκρίθηκε με την αριθ. 110/2013 Α.Δ.Σ.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με την αριθ. 110/2013 : 



 Εγκρίνει ως έχει την αριθ. 60/2013 μελέτη του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-
Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα»  που συντάχθηκε από την κ. Πατσά Σοφία , 
και θεωρήθηκε την ίδια ημέρα από τον Προϊστάμενο της  Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας  . 

 Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου << Ασφαλτοστρώσεις-
Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα >>   το πρόχειρο διαγωνισμό με  το σύστημα 
της ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό , του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης 
(άρθρο 5 του Ν. 3669/08). 

 
           Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ,έλαβε 
υπόψη της την  60/2013 μελέτη ,την αριθ. 110/2013 ΑΔΣ  και  έχοντας υπόψη και τις 
διατάξεις: α) του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε  β) του Ν. 1418/1984, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/1994,  και γ) των  Π.Δ/των 472/85  
609/85, 171/87, 368/1994, 286/1995 και 402/1996 όπως αυτά τροποποιήθηκαν από 
τους  Ν. 3263/04 , Ν. 3316/2005 ,  Ν. 3481/2006   και τον Ν. 3669/08  
                        

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 
 Ψηφίζει  πίστωση ποσού 39.838,51 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.063  για την 

κατασκευή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα». 
 

 Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης ως εξής:  
 

Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο Δήμος Μονεμβασίας 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο Δήμος Μονεμβασίας 1 
1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι ο Δήμος Μονεμβασίας που έχει έδρα στους 

Μολάους:2 
 

Οδός  : Μολάοι, Λακωνίας 
Ταχ.Κωδ
. 

: 23052 

Τηλ. : 2732 3 60582. 
Telefax : 2732 3 60590 
E-mail3 : ………………………. 

 
προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους 
και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα 
ασκήσουν.   

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, 
είναι  η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου 
Σπάρτης 

                   Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Μονεμβασιάς. 4 

                                                           
   

1
  Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η 
Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

2
  Επισημαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή στα έργα τους είναι η 

Οικονομική Επιτροπή εκτός ορισμένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο 
(βλέπετε άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 171/87, σε συνδυασμό με ν. 3463/06 (ΔΚΚ) άρθρο 103 παρ. 3 σε 
συνδυασμό με παρ. 5. Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριμένο έργο.   

    
3
   Εφόσον υπάρχει. 

    
4
    Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 



1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση 
(Εργ.Επ.) που έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει 
μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει 
υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που 
συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.  

- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή 
«Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με 
τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που 
προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι ο ν. 
3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 
Άρθρο  1ο - Διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση του έργου. 
       Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του 
έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 29 παρ.1 του Ν.3669/08, την 
παρ.1 του άρθρου 25 του Π.Δ.609/85, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 
του Π.Δ 218/99 (Α΄.187) με την οποία ορίζεται ότι «μέχρι του ορίου που επιτρέπεται 
πρόχειρος διαγωνισμός σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 
(Α΄.247) ,όπως τροποποιήθηκε με τις αρίθ.2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 Β΄.) και 
35130/739/10 (ΦΕΚ 1291) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και όλων των 
Νόμων και σχετικών διατάξεων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. 
Άρθρο  2ο – Παραλαβή τευχών. 
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) 
με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 διατίθενται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. 
Πληροφορίες: ………………, τηλ: ………………. 
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό μέχρι και την Δευτέρα 13/5/2013. 
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των 
τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής που ανέρχεται 
σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους 
δαπάνη και επιμέλεια. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να 
λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών 
κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη 
που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν 
να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα 
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον 
ενδιαφερόμενο. 
Άρθρο  3ο  - Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 
     Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα γίνει στις 14/05/2013 ημέρα Τρίτη  στο Δήμο 
Μονεμβασίας  στους Μολάους και στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της  
Επιτροπής διαγωνισμού  που θα αποτελείται από τους: 

 



Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09.00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών η 10.00 π.μ. 
 
Άρθρο  4ο - Δεκτοί στο διαγωνισμό 
1.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
   α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ,εφόσον ανήκουν στην Α1, ή Α2, ή 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας και εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα κατέχοντας 
πιστοποιητικά για έργα Οδοποιίας ανάλογης δυναμικότητας. 
  β. Προερχόμενες  από κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού  
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
2.ΚοινοπραξίεςΕργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β, και 
γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ.7 
του Ν.3669/2008 (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. 
 
Άρθρο  5O – Δικαιολογητικά 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον πρόχειρο διαγωνισμό, 
μεμονωμένα ή ως μέλος  Κοινοπραξίας, οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
A. Πρωτότυπο ή απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή στα  

Νομαρχιακά Μητρώα. 
B. Υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση:  
1. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, 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 

2. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, 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. 

3. Ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

4. 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). 

5. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές 
οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραμμένη 

6. 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/ΔΕΥ 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. 

7. Ότι το ανεκτέλεστο μέρος των  εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει 
τα όρια ανεκτέλεστου που τίθεται στο άρθρο 20 παρ.4 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ)  

8. Ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των   
      τευχών  

  
Άρθρο   6ο - Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς 
Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε φάκελο, ο οποίος θα περιέχει: 
1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας 
διακήρυξης. 
2.Δεύτερο φάκελο σφραγισμένο που θα φέρει εξωτερικά γραμμένο το 
ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, την επιγραφή «Προσφορά» και 
τον τίτλο της προσφοράς, θα περιέχει δε αποκλειστικά και μόνο την οικονομική 
προσφορά  
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται από τον διαγωνιζόμενο πάνω σε έντυπο που 
χορηγεί ο Δήμος,  και  αναφέρει την έκπτωση επί τοις εκατό, την οποία προσφέρει ο 
διαγωνιζόμενος, να αναλάβει την εκτέλεση του έργου. 
Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη  από τον διαγωνιζόμενο. 
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή διαγωνισμού ημέρα και ώρα 
που καθορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης. 
Αφού περάσει η ώρα λήξης αποδοχής προσφορών του άρθρου 2, κηρύσσεται το 
τέλος παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά και 
απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή 
ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση των προσφορών που άρχισε πριν 
από την ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή μετά από 
την ώρα αυτή. 
Μετά την λήξη της παράδοσης προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και 
αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά 
σειρά επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά  τα έγγραφα που βρίσκονται  μέσα 
στον ανοικτό φάκελο. 
Επί των σφραγισμένων φακέλων (που βρίσκονται μέσα στους ανοικτούς και 
περιέχουν τις αντίστοιχες οικονομικές προσφορές) αναγράφεται ο αύξων αριθμός του 
ανοικτού φακέλου. 
Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, η επιτροπή 
ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τον διαγωνισμό και τους λόγους του 
αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισμένους φακέλους και 
την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 



Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι σφραγισμένοι φάκελοι των προσφορών 
(οικονομική προσφορά) αυτών που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό και ανακοινώνονται 
μεγαλόφωνα οι τιμές. 
Οι έγγραφες προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο 
διαγωνισμό αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από τα μέλη 
της επιτροπής. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνα 
με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται καθώς και οι προσφορές που δεν 
έχουν χαρτοσημανθεί σύμφωνα με τον νόμο. 
Οι προσφορές ακολούθως αξιολογούνται και μετά την αξιολόγησή τους 
αποστέλλονται στη Δημαρχιακή Επιτροπή για κατακύρωση μαζί με τις τυχόν 
ενστάσεις και τη σχετική γνωμοδότηση της επ΄ αυτών για την τελική κατακύρωση.  
 
Άρθρο  7ο - Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Για την έγκυρη συμμετοχή στο πρόχειρο διαγωνισμό κατατίθενται από τους 
διαγωνιζόμενους,  εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ήτοι στο 
ποσό των 648,00ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο φορέα κατά 
σκευής και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της.   
 
Άρθρο  8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος του έργου  πρέπει να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου με το 5% του συμβατικού ποσού 
των εργασιών . Επίσης πρέπει να  προσκομίσει πρωτότυπα τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4. 
 
Άρθρο   9ο - Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (120) 
ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι 
αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο   10ο - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση, ως και την δαπάνη δημοσίευσης 
της περίληψης της παρούσης στον τύπο και συγκεκριμένα στις ημερήσιες εφημερίδες 
του Νομού Λακωνίας. 
 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως 
πιο κάτω.     
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