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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 7/06-04-2015
Αριθ.Αποφ. 88/2015
ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων δηµοπρασίας –διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη
αναδόχου εκτελέσεως του έργου µε τίτλο { Τσιµεντοστρώσεις ΤΚ Καστανέας, Άνω
Καστανέας, Μεσοχωρίου & Φαρακλού ∆Ε Βοιών} προϋπολογισµού 34.981,15€.
Στους Μολάους, σήµερα, την 06-04-2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4642/02-04-2015 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. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

∆ουµάνη Σοφία

2. Χριστάκος Σταύρος

Μαρούσης Χαράλαµπος

3. Καλογερίνης Ηλίας
4. ΣουρλάςΙωάννης
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη
6.Βελλιώτης Ευστάθιος (Αναπλ. Μέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 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 ΟΕ εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:
Με την αριθ. 37/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε αναµόρφωση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015 και
εγγράφηκε πίστωση
35.000,00€ για το έργο µε τίτλο { Τσιµεντοστρώσεις ΤΚ Καστανέας, Άνω Καστανέας,
Μεσοχωρίου & Φαρακλού ∆Ε Βοιών } σε βάρος του ΚΑ 30-7323.012 και εντάχθηκε
στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2015.
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆όµησης & Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας απέστειλε
την αριθ. 56/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου «Τσιµεντοστρώσεις ΤΚ Καστανέας, Άνω
Καστανέας, Μεσοχωρίου & Φαρακλού ∆Ε Βοιών» προϋπολογισµού δαπάνης
34.981,15€ µαζί µε το Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε από την κ. Πατσά Σοφία και
θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆όµησης &
Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας µε την αριθ. 83/2015 απόφασή του εγκρίνει την
αριθ. 56/2015 Τεχν. Μελέτη και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου
<<
Τσιµεντοστρώσεις ΤΚ Καστανέας, Άνω Καστανέας, Μεσοχωρίου & Φαρακλού ∆Ε
Βοιών >> το πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό µε το σύστηµα της ενιαίας έκπτωσης επί
τοις εκατό , του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης (άρθρο 5 του Ν. 3669/08).
Στην συνέχεια παίρνοντας το λόγο το µέλος της ΟΕ κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη
ανέφερε ότι τα έργα αυτά θα έπρεπε ο ∆ήµος να διαθέτει την τεχνογνωσία ,τα δικά του
µηχανήµατα και το δικό του προσωπικό για την εκτέλεση τους και όχι να ανατίθεντο σε
εργολάβους ή να τα αναλαµβάνει άλλος κρατικός φορέας , κατά συνέπεια θα καταψηφίσει
την διαδικασία του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του εν λόγω
έργου.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ,έλαβε υπόψη
της την 56/2015 µελέτη, τις απόψεις της κ. Αναγνωστοπούλου, 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.∆/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 κατά πλειοψηφία
 Ψηφίζει πίστωση ποσού 35.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.012 για την
κατασκευή του έργου «Τσιµεντοστρώσεις ΤΚ Καστανέας, Άνω Καστανέας,
Μεσοχωρίου & Φαρακλού ∆Ε Βοιών».
 Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης ως εξής:
Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
1.1
1.2
1.3

Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο ∆ήµος Μονεµβασίας
Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο ∆ήµος Μονεµβασίας 1
Προϊστάµενη Αρχή είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του
Μονεµβασίας που έχει έδρα στους Μολάους: 2
Οδός
Ταχ.Κωδ
.
Τηλ.
Telefax
E-mail3

1.4

1
2

3

:
:

Μολάοι
23052

:
:
:

2732360500
2732360555
monemvasia@monemvasia.gr

∆ήµου

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.
∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι
η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών- Τµήµα Τεχνικών έργων και Μελετών
του ∆ήµου Μονεµβασίας

Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταµένη Αρχή
και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Επισηµαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθµού, ότι Προϊσταµένη Αρχή στα έργα τους είναι η Οικονοµική
Επιτροπή εκτός ορισµένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (βλέπετε άρθρο 3
παρ. 5 π.δ. 171/87, σε συνδυασµό µε ν. 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 103 παρ. 3 σε συνδυασµό µε παρ. 5. Να
τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριµένο έργο.
Εφόσον υπάρχει.
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1.5

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Μονεµβασίας , στους Μολάους (ΤΚ 23 052), την
……………………... 4
«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 ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι ο ν. 3669/2008
(ΦΕΚ Α΄ 116)
Άρθρο 1ο - ∆ιατάξεις 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.∆.609/85, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του Π.∆ 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 τα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που βρίσκονται στους
Μολάους, (Πληροφορίες 2732360581).
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το
διαγωνισµό µέχρι και την
2015, ηµέρα Πέµπτη.
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 10,00 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.

4

Π.χ. στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου …………… .
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Άρθρο 3ο - Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού
Ο πρόχειρος διαγωνισµός θα γίνει στις .. – … - 2015 ηµέρα Τρίτη στο ∆ήµο
Μονεµβασίας στους Μολάους και στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισµού.
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 09.00 π.µ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών
η 10.00 π.µ.
Άρθρο 4ο - ∆εκτοί στο διαγωνισµό
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για
έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ5 και εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων κατέχοντας πιστοποιητικά για έργα στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ανάλογης
δυναµικότητας.
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για
τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες
σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του
αρµοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
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. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ
σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους6, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ.7 του
Κ∆Ε, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ.2γ 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.
Άρθρο 5O – ∆ικαιολογητικά
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στον πρόχειρο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή
ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
A. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων.
B. Υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο
εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση:
5

6

Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται και η
δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (βλέπετε άρθρα
105 και 106 του Κ∆Ε). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.
Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να
κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του Κ∆Ε).
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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 ή να µην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης
σε 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. ∆εν 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. ∆εν 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.
7. Ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει το
ανώτερο του νόµιµου ορίου. (τα όρια ανεκτέλεστου που τίθεται στο άρθρο 20
παρ.4 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε))
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. ∆εύτερο 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.
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Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται από τον διαγωνιζόµενο πάνω σε έντυπο που
χορηγεί ο ∆ήµος, 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.
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.
Οι προσφορές ακολούθως αξιολογούνται και µετά την αξιολόγησή τους αποστέλλονται στη
Οικονοµική Επιτροπή για κατακύρωση µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις και τη σχετική
γνωµοδότηση της επ΄ αυτών για την τελική κατακύρωση.
Άρθρο 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε την παρ. 1 β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 καi το άρθρο 35 του Κ∆Ε,
στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 7
επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές
υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ∆Ε.
Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται 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. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων 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.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1 β) του N. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε
ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύµβασης
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Επίσης πρέπει να προσκοµίσει πρωτότυπα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4.
Άρθρο 8ο - Προθεσµία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές
ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Οι αποκλειστικές και
ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 9ο - 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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