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ΟΟ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΡΡ ΧΧ ΟΟ    ΘΘ ΕΕ ΡΡ ΜΜ ΟΟ ΤΤ   
Ζχοντασ υπόψη: 

1.  Σο Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

2.  Σο Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/1999). 
3. Σο Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/2000). 

4.  Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια 
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

5. Σο Ν.3979/2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 138/Α/2011). 
6.  Σο Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/2011). 
7. Σο άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/2013). 
8.   Σο Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/2014). 

9. Σο Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 

10. Σο Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

11. όλεσ τισ ιςχφουςεσ τροποποιιςεισ και διευκρινιςτικζσ εγκυκλίουσ των παραπάνω 
νομοκετθμάτων. 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ φφ ςς ςς εε ιι  
ότι εκτίκενται ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό, με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι οι   
 «ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ»,  

ππ ρρ οο χχ ππ οο λλ οο γγ ιι ςς μμ οο φφ   33 44 .. 00 00 00 ,, 00 00   €€ ,,   ςς υυ μμ ππ εε ρρ ιι λλ αα μμ ββ αα νν οο μμ ζζ νν οο υυ   ΦΦ .. ΠΠ .. ΑΑ ..   
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η ενδεικτικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τισ εργαςίεσ είναι 34.000,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. με υπάρχουςα πίςτωςθ 34.000,00 € ςτον ΚΑ.25-6262.001 
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Σα ζγγραφα των εργαςιϊν μποροφν να ηθτθκοφν από το Σεχνικό Γραφείο του Διμου Θζρμου , 
Δθμαρχείο Θζρμου, πλατεία οικ. Νικολίτςα,  τθλ. 2644 3 60127 (αρμόδιοσ κ. Απόςτολοσ 
Σςινιάσ). 
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο διαγωνιςμόσ κα λάβει χϊρα ςτο δθμοτικό κατάςτθμα Θζρμου από τθν επιτροπι διενζργειασ 
διαγωνιςμϊν τθν  3/4/2018 , θμζρα  Σρίτη 
Ώρα ζναρξθσ παραλαβισ προςφορϊν ορίηεται θ 10:00 π.μ. και ϊρα λιξθσ θ 11:00 π.μ. 
ε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγω δεν πραγματοποιθκεί ο Διαγωνιςμόσ τθν ανωτζρω 
θμερομθνία και ϊρα , κα επαναλθφκεί με τουσ ίδιουσ όρουσ τθν 5/4/2018 θμζρα Πζμπτη , με 
ϊρα ζναρξθσ τθν 10:00 π.μ. και ϊρα λιξθσ τθν 11:00 π.μ. 
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

το διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ αναγνωριςμζνα φυςικά και νομικά πρόςωπα που 
αςκοφν επάγγελμα ςχετικό με το αντικείμενο των εργαςιϊν το τρζχον ζτοσ του διαγωνιςμοφ.  
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

1. Οι προςφορζσ κατατίκενται ενϊπιων τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτισ 3/4/2018  και ϊρα 
10:00 π.μ. ζωσ 11.00 π.μ. 
Οι προςφορζσ μποροφν να αποςταλοφν και ταχυδρομικά ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςτο 
Δήμο Θζρμου, πλατεία οικ. Νικολίτςα, Σ.Κ. 30008, μζχρι τθν προθγοφμενθ του διαγωνιςμοφ 
εργάςιμθ θμζρα. 
Οι προςφορζσ που περιζρχονται ςτο Διμο Θζρμου με οποιονδιποτε τρόπο πριν τθν διενζργεια 
του διαγωνιςμοφ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ 
Διαγωνιςμϊν πριν τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθν διακιρυξθ, προκειμζνου 
να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία.  
Προςφορζσ που κατατίκενται εκπρόκεςμα δεν γίνονται δεκτζσ. 
2. Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα : 
α) θ παροφςα διακιρυξθ, 
γ)  το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
γ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, 
δ) το τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ, 
ε) ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ,  
ςτ) το τιμολόγιο δθμοπράτθςθσ,  
η) θ  ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ μποροφν να αφοροφν το ςφνολο των εργαςιϊν. Δεν γίνονται 
δεκτζσ προςφορζσ που αφοροφν μεμονωμζνθ εργαςία. 
Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, ςφμφωνα με το 
αρ.92 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια. 
ε περίπτωςθ που κατά τα ςτάδια διενζργειασ του διαγωνιςμοφ πρόκειται να παραςτακεί 
εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ  κα πρζπει  να κατακζςει ιδιοχείρωσ ςτθν επιτροπι 
παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 
Αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν γίνονται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του 
διαγωνιςμοφ. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται,  μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον 
οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α. Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ. 
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β. Η επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
γ. Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ.(Εργαςιϊν) 
δ. Η καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν). 
ε. Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.(προςφζροντοσ) 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ : 
α. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», ο 
οποίοσ περιζχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (αρ.93 του Ν.4412/16). 
β. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Οι ανωτζρω χωριςτοί φάκελοι φζρουν εξωτερικά τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει 
ςτθν προςφορά οποιανδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 
μονογραμμζνθ από τον προςφζρονται, θ δε επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
παραλαμβάνει και αποςφραγίηει τισ προςφορζσ και κατά τον ζλεγχο κακαρογράφει τθν τυχόν 
διόρκωςθ και μονογράφει και ςφραγίηει αυτι. Η προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς’ 
αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν.  
Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ, εκτόσ εάν κατά περίπτωςθ ςτθν προςφορά του ρθτά αναφζρει τα ςθμεία εκείνα 
τα οποία τυχόν δεν αποδζχεται. τθν περίπτωςθ αυτι ο προςφζρων πρζπει να αναφζρει ςτθ 
προςφορά του τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ που είναι διαφορετικοί από τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται 
αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ 
όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ.  
Διευκρινίςεισ δίνονται από τον προςφεφγοντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι 
διαγωνιςμοφ, είτε ενϊπιον τθσ είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ. Από τισ διευκρινίςεισ 
που δίνονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται 
ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.  
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό  υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ επί 
ποινι αποκλειςμοφ, ςτον φάκελο με την ζνδειξη δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ τα εξισ 
δικαιολογθτικά: 

1. Σο Συποποιημζνο Ζντυπο Τπεφθυνησ Δήλωςησ (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016, 
ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα με όλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται. 
(Παράρτθμα Α). 

- Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ IV 
χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ IV του ΤΕΥΔ.  

- Σε περίπτωςθ νομικών προςώπων, τθν ανωτζρω διλωςθ  υπογράφουν οι διαχειριςτζσ όταν 
πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., ο διευκφνων ςφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου όταν πρόκειται για Α.Ε. 

- Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία το ΤΕΥΔ ςυμπλθρώνεται για κάκε 
μζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.  

2. Τπεφθυνη Δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986(’75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 
οποία να δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ , τθσ οποίασ ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα.  

3. Σα νομιμοποιητικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ ωσ ακολοφκωσ : 
Για φυςικά πρόςωπα :  
ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχι Δ.Ο.Τ. και τισ μεταβολζσ του.  
Για νομικά πρόςωπα με μορφι Α.Ε. ι Ε.Π.Ε. :  
α) ακριβζσ αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ, ςυνοδευόμενο από το 
αντίςτοιχο ΦΕΚ και 
β) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από τθν οποία να προκφπτει θ 
αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ και οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει με ανάλογθ μνεία 
ςτα αντίςτοιχα ΦΕΚ. 

ΑΔΑ: 65ΟΑΩΡΑ-1ΙΔ
18PROC002837875 2018-03-21



Για νομικά πρόςωπα με μορφι Ο.Ε. ι Ε.Ε.:  
α) επικυρωμζνο αντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των 
τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του τελευταίου ςε ιςχφ καταςτατικοφ και  
β) πιςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 

4.  Βεβαίωςη εκπροςϊπηςησ ,εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με    αντιπρόςωπο/ 
εκπρόςωπο  τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 93 τθσ περ. δδ του  Ν.4412/2016, κεωρθμζνο για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι.   
Διευκρινήςεισ :  
Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. 
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε ευρϊ. Προςφορά ςε άλλα νομίςματα ι με ριτρα, κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Με ποινι αποκλειςμοφ, ςτθν οικονομικι προςφορά κα αναφζρεται θ τιμι χωρίσ ΦΠΑ ςε ευρϊ 
αρικμθτικϊσ ανά εργαςία, κακϊσ και αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ θ προςφερόμενθ τιμι για το 
ςφνολο των εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. 
Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ομοίωσ 
οικονομικζσ προςφορζσ που υπερβαίνουν τθ δαπάνθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, κα 
απορρίπτονται ωσ αςφμφορεσ. 
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για  δφο (2) μινεσ από τθν επομζνθ 
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για τον χρόνο που αποδζχκθκαν να παρατείνουν 
τθν προςφορά τουσ.  
Ο Διμοσ Θζρμου μπορεί με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τουσ διαγωνιηόμενουσ να παρατείνει 
πριν από τθ λιξθ τθσ, τθν προκεςμία για χρονικό διάςτθμα ίςο με 2 μινεσ, χωρίσ οι 
διαγωνιηόμενοι να ζχουν δικαίωμα αντιρριςεων. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω χρονικοφ 
ορίου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ματαιϊνονται τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ, 
εκτόσ αν ςυμφωνεί και ο μειοδότθσ για τθ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ, αποδεχόμενοσ εκ νζου 
παράταςθ ιςχφοσ προςφοράσ.  
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα κα είναι ςυνταγμζνα ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα. Θα είναι δε πλιρεισ και ςαφείσ ςε όλα τουσ τα ςθμεία.  
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

ε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα 
ςυμφζροντά του, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει ς’ αυτά τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». τθν αντίκετθ περίπτωςθ κα μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν 
των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. (Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα 
αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ 
επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου.) 
ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ των προςφορϊν θ ςυνεδρίαςθ ςυνεχίηεται δθμόςια 
και αρικμοφνται από τθν επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ οι φάκελοι των προςφορϊν 
με τθ ςειρά που επιδόκθκαν.  
Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

1. Μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ και εν ςυνεχεία μονογράφονται οι 
φάκελοι με τισ ενδείξεισ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΣΗΓΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» . 

2. Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και μονογράφονται τα 
δικαιολογθτικά.  

3. Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ , ςφμφωνα με τθν 
παροφςα διακιρυξθ. ε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά κάποιου διαγωνιηόμενου δεν γίνουν 
αποδεκτά, θ προςφορά του δε ςυνεχίηει ςτθ διαδικαςία. 

4. Για τισ προςφορζσ των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζγιναν αποδεκτά, 
αποςφραγίηονται οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν.  
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5. Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 
λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που 
προςφζρκθκαν.  

6. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 

     α) όςων υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και των υποβλθκζντων αυτϊν δικαιολογθτικϊν και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν,  

     β) των οικονομικϊν προςφορϊν και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν. 
ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ   ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ   

 Η ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, 10 ημερϊν, από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν τα παρακάτω δικαιολογθτικά. Σα 
δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Διμοσ Θζρμου) ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.  
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το 
οποίο προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.  
2. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ αναγκαςτικι διαχείριςθ πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ι άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.   
3. Πιςτοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςη αρχή, από το οποίο προκφπτει 
ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ.  
4. Πιςτοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ς’ 
αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια 
αρχι, που κα ζχουν εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ.  
5.  Τπεφθυνη Δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’75), ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι :  

 δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα 
αναφερόμενα ςτθν παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, όπωσ ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι 
οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά εγκλιματα, νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

 δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (β) τθσ παρ.4 του άρκρου 73 του 
Ν.4412/2016 καταςτάςεισ, δθλαδι ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ περίπτωςθ 

 είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν τισ ειςφορζσ κφριασ αςφάλιςθσ, 
αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ καταβάλουν ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ 

 είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

 Είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ. 
(Το νομικά πρόςωπα ορίηουν ρθτά τθν επωνυμία του Επιμελθτθρίου και κατονομάηουν το 
αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν.) 

 Δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ για κζματα καταπολζμθςθσ διαφκοράσ. 

 Δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  ςυναφζσ με το αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα. 
Διευκρινήςεισ :  
Οι ενϊςεισ ι οι κοινοπραξίεσ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, προςκομίηουν 
τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποχρεωτικά για κάκε μζλοσ που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.  
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Σα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα  ςτθν χϊρα των οποίων δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να τα 
αντικαταςτιςουν από ζνορκθ διλωςθ του προμθκευτι, που γίνεται ενϊπιον Δικαςτικισ ι 
Διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου.  
Για τουσ προςφζροντεσ που ςτθ χϊρα τουσ δεν προβλζπεται από το νόμο ζνορκθ διλωςθ, 
αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί από υπεφκυνθ διλωςθ. 
ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  ΣΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ  ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Η  Οικονομικι Επιτροπι μετά τθν γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ  αποφαςίηει : 
α. Σθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ.104 του Ν.4412/16 ι  
β. τθ ματαίωςθ του αποτελζςματοσ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 103 και 106 του 
Ν.4412/16. 
Η κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςτον οικονομικό φορζα   που κα προςφζρει  τθ 
χαμθλότερθ τιμι, ςτο ςφνολο των εργαςιϊν.  
 ΑΡΘΡΟ 15Ο : ΕΝΣΑΕΙ 

Ζνςταςθ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Διμου Θζρμου)  υποβάλλεται, ςφμφωνα με το 
άρκρο 127 και 221 του Ν.4412/16 ,εγγράφωσ ωσ εξισ: 

1.     Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ςτο Διμο Θζρμου, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από  τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  
 Κατά άλλθσ πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ,   ςτο Διμο Θζρμου, μζςα ςε πζντε (5)     μζρεσ 
από τθν κοινοποίθςθ  τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.  Η 
ζνςταςθ εξετάηεται από τθν από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο , δθλαδι τθν αρμόδια 
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων. Η επιτροπι αξιολόγθςθσ υποβάλλει τθν ζνςταςθ με 
αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι τθσ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι που αποφαίνεται τελικά.  Η 
απόφαςθ λαμβάνεται εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν , μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
οποίασ τεκμαίρεται  θ  απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

2.  Για  το παραδεκτό άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ     καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο αυτό 
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηων 
όργανο δθλαδι τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Θζρμου. 
Οι ανωτζρω αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κακϊσ και οι αποφάςεισ τθσ, που αφοροφν 
ςτθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ελζγχονται για τθ νομιμότθτά τουσ και είναι δυνατι θ 
προςβολι τουσ ςτθν Αυτοτελι Τπθρεςία Εποπτείασ Ο.Σ.Α. κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 227 
του Ν. 3852/2010. 
Ο Διμοσ Θζρμου υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ το περιεχόμενο των 
αποφάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ που λαμβάνονται για τισ ενςτάςεισ. Η γνωςτοποίθςθ 
γίνεται με τθν αποςτολι ςχετικοφ εγγράφου ι τθσ ίδιασ τθσ απόφαςθσ με τθλεομοιοτυπικι 
ςυςκευι (fax) ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ι με κάκε άλλο πρόςφορο και νόμιμο 
τρόπο. 
Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτόσ των προαναφερομζνων δεν λαμβάνονται 
υπόψθ. 
ΑΡΘΡΟ 16Ο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

τον ςυμμετζχοντα που ζγινε  θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ, που περιλαμβάνει 
τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία: 
α) Σο είδοσ των εργαςιϊν. 
β) Σθν  ποςότθτα. 
γ) Σθν τιμι. 
δ) Σα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν κατακφρωςθ του 
διαγωνιςμοφ. 
η) Σθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο ςυμμετζχοντασ ςτον οποίο κα κατακυρωκοφν οι εργαςίεσ, υποχρεοφται να προςζλκει μζςα 
ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι 
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τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου με το 5% τθσ 
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ το Φ.Π.Α..  
Εάν ο ςυμμετζχοντασ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθν 
ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ. 
ΑΡΘΡΟ 17Ο : ΤΜΒΑΗ 

Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ, καταρτίηεται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου 
Θζρμου θ ςχετικι ςφμβαςθ, που υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
Η ςφμβαςη θα ζχει ιςχφ δϊδεκα  (12) μήνεσ από τθν υπογραφι τθσ και κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
εφαρμόηονται α) οι διατάξεισ του Ν.4412/16, β) οι όροι τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και γ) 
ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
Η ςφμβαςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και τουλάχιςτον τα εξισ: 
α. Σον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
β. Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
γ. Σισ προβλεπόμενεσ εργαςίεσ και τισ ενδεικτικζσ ποςότθτεσ. 
δ. Σθν τιμι. 
ε. Σισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ και ριτρεσ. 
η. Σον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν. 
θ. Σον τρόπο πλθρωμισ  
κ. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 
Η ςφμβαςθ καταρτίηεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τευχϊν που τθ 
ςυνοδεφουν, που με τθν προςφορά του αποδζχεται ο ανάδοχοσ ι με βάςθ τθν ζγκριςθ για τθν 
κατάρτιςι τθσ με τθν οποία ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ. Η ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ 
αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία. Η ςφμβαςθ υπογράφεται από το Διμαρχο ι το νομίμωσ 
εξουςιοδοτθκζν από αυτόν πρόςωπο.  
Σροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτα αρ. 132 και 201 του Ν.4412/16.  
Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςφμφωνα με το άρκρο 202 του Ν.4412/16, 
ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 
α. Παραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 
β. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 
γ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 
μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 
ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Επειδι ενδζχεται να ςυμπζςει χρονικά θ αποκατάςταςθ  περιςςοτζρων τθσ μίασ βλάβθσ των 
δικτφων φδρευςθσ,  θ υπθρεςία δφναται να χρθςιμοποιεί ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ, όλουσ  
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν τιμι του μειοδότθ, κακϊσ και άλλουσ επαγγελματίεσ ςε περίπτωςθ 
αδυναμίασ όλων των παραπάνω, πάντα ςτθν τιμι του μειοδότθ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
Για τισ νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων ςυμπεριλαμβανομζνων και των αςφαλιςτικϊν 
υποχρεϊςεων των εργαηομζνων που απαςχολεί. Ο Φ.Π.Α. κα βαρφνει τον Διμο Θζρμου. 
Κατά τθν διάρκεια του χρόνου ςφμβαςθσ δεν επιτρζπεται ςτον ανάδοχο να εγκαταλείψει τθν 
εργαςία του, παρά μόνο αν εξαςφαλιςτεί θ ομαλι ςυνζχιςθ του ζργου, άλλωσ κα αποκλείονται 
από μελλοντικι ςυνεργαςία με το Διμο. 
Για τθν αποφυγι ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ο ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα 
αςφαλείασ , κακϊσ και τα αναγκαία μζτρα ςιμανςθσ του χϊρου εργαςίασ. Συχόν δε ηθμιζσ που 
κα προκλθκοφν ςε τρίτουσ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν, κα βαρφνουν τον ίδιο. 
ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ –ΚΡΑΣΗΕΙ 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται τμθματικά βάςει τιμολογίων και ανάλογα με τθν οικονομικι 
δυνατότθτα του Διμου.  
Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται ςτθν εξάντλθςθ τθσ πίςτωςθσ, είτε του προχπολογιςμοφ, είτε τθσ 
Μελζτθσ.  
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Σον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι δαπάνεσ, φόροι, τζλθ, κθρφκεια, ζξοδα δθμοςιεφςεωσ 
διακθρφξεωσ διαγωνιςμοφ και τυχόν επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ, χαρτόςθμα, νόμιμεσ 
κρατιςεισ. 
Οι φόροι που βαρφνουν τον ανάδοχο, εκτόσ από το χαρτόςθμο και τον Φ.Κ.Ε., κα περιλθφκοφν 
ςτθν προςφερόμενθ από τον προμθκευτι τιμι και καμία αμφιςβιτθςθ δεν είναι δυνατό να 
υπάρξει για επιπλζον καταβολι αποηθμιϊςεωσ ς’ αυτόν για τισ παραπάνω δαπάνεσ. 
ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΚΑΝΟΝΕ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 
ςτα γραφεία του Διμου Θζρμου.  
Η περίλθψθ τθσ παροφςθσ να τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ 
καταςτιματοσ Θζρμου, να αναρτθκεί ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. και ςτθν ιςτοςελίδα του 
Διμου Θζρμου και να δθμοςιευκεί μια φορά ςε μία θμεριςια ι  εβδομαδιαία εφθμερίδα του 
Νομοφ, τουλάχιςτον δϊδεκα (12) θμζρεσ πριν τθ διενζργειά του. 
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ του αρχικοφ διαγωνιςμοφ και του 
τυχόν επαναλθπτικοφ, βαρφνουν τον προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε οριςτικά θ 
δθμοπραςία. 
                                                                                                                                                                                                              
   

     ΘΕΡΜΟ,  14 /  3 /2018 
           Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 
 

                                                                                     ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΑΡΑ 
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