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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπό αριθμόν 6/2018 συνεδριάσεως
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ικαρίας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού , κατάρτιση όρων διακήρυξης
έγκριση τευχών δημοπράτησης για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ
Δ.Ε ΕΥΔΗΛΟΥ 2018», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ, με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 64/2018
Στον Άγιο Κήρυκο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 29η του μηνός
Ιουνίου του έτους 2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. , συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ικαρίας, κατόπιν της υπ. αριθμόν
3012/25-06-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κυρίου Στυλιανού
Σταμούλου, η οποία επιδόθηκε στον κάθε ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο
7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 5 :
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Ο.Ε.

1.- ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Πρόεδρος Ο.Ε

1.- ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2.- ΚΑΡΙΜΑΛΗ – ΛΑΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2.- ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3.- ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4.- ΤΣΑΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5.- ΚΟΧΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπ’ όψη της :
1)Την 43/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της
Οικονομικής Επιτροπής.
2) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής.
3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016)
4)- Την με αρ. 1/2018 απόφαση Ο.Ε., περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών
5) - Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 11o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Θέτω στο σώμα το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο εισηγήθηκε η
τεχνική υπηρεσία περί «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΕΥΔΗΛΟΥ
2018», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της
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σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της
τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επιλέγει την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε
ΕΥΔΗΛΟΥ 2018», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ, με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.
4412/2016.
Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την προκήρυξη συνοπτικού
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , για την εκτέλεση του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΕΥΔΗΛΟΥ 2018», συνολικού
προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ, ως εξής:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές η δημόσια σύμβαση έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ
Δ.Ε ΕΥΔΗΛΟΥ 2018», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ, με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.
4412/2016.
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες
από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,
σύμφωνα με τα άρθρα 66,117,120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα
θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας www.Ikaria.gov.gr/.
ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2/8/2018, ημέρα Πέμπτη, ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισμού στο δημαρχείο Ικαρίας με καταληκτική ώρα υποβολής των
προσφορών την 10:00π.μ. Ο τίτλος του έργου είναι: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΕΥΔΗΛΟΥ 2018»
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου:
Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες για την
ασφαλτόστρωση τμημάτων του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ευδήλου
Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα εκτελεστούν:
α) σε υφιστάμενα τσιμεντοστρωμένα τμήματα του οδικού δικτύου της
Δ.Ε Ευδήλου χωρίς να μεταβάλλονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους
και
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β) σε υφιστάμενα τμήματα του χωμάτινου οδικου δικτύου της Δ.Ε
Ευδήλου χωρίς να μεταβάλλονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους.
Τα τμήματα που θα ασφαλτοστρωθούν θα υποδειχθούν από την
υπηρεσία κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν στην (α) περίπτωση είναι οι παρακάτω:
1) Εξυγίανση της επιφάνειας του σκυροδέματος (λακκούβες) με την
χρήση ισοπεδωτικής στρώσης ασφαλτοσκυροδέματος μεταβλητού πάχους.
2) Στρώση ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην επιφάνεια του
σκυροδέματος.
3) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπιεσμένου πάχους 5.00 εκ.
κλειστού τύπου.
Στην (β) περίπτωση θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
1. Χωματουργικές εργασίες για την εξυγίανση της χωμάτινης σκάφης.
2. Δημιουργία τριγωνικής τάφρου απορροής ομβρίων όπου αυτό είναι απαιτητό.
3. Κατασκευή ρείθρου εγκιβωτισμού.
4. Κατασκευή υπόβάσης και βάσης
5. Στρώση ασφαλτικής προεπάλειψης
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπιεσμένου πάχους 5.00 εκ.
κλειστού τύπου.
O συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.400,00 Ευρώ
και αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών : ……………………………..………… 44.174,50
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : …….

7.951,41

Απρόβλεπτα 15% επί της δαπάνης εργασιών και
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε. που αναλώνονται σύμφωνα με
τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.α ν.4412/2016 : ….
Αναθεώρηση : …..………………………………………….

7.818,89
55,20

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24% : ………….…….……. 14.400,00
Σύνολο : …………………………………………………… 74.400,00
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Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: .............................….....................800,63€ (με
Γ.Ε.& Ο.Ε. και απρόβλεπτα)
ΤΕΧΝΙΚΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ:.................................1.525,95€ (με Γ.Ε.
& Ο.Ε. και απρόβλεπτα)
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:........................................................3.539,06€ (με Γ.Ε. &
Ο.Ε. και απρόβλεπτα)
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ:.........................................................52.389,70€ (με Γ.Ε.
& Ο.Ε. και απρόβλεπτα)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ:..............................................................1.689,47€ (με Γ.Ε.&
Ο.Ε. και απρόβλεπτα)
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (-6-) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ικαρίας για
το 2018, και η προέλευση της πίστωσης είναι από την ΣΑΤΑ του Δήμου με
τους Κ.Α. 30-7323,62, 30-7323,69 και υπόκειται στις κρατήσεις που
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 0,06 %
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011.
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Διεύθυνση : Αγ. Κήρυκος – Ικαρία
Τηλέφωνο : 2275350427
Fax : 2275022202
Πληροφορίες: Π. Μεσολογγίτης
Άρθρο 1
Ισχύουσες διατάξεις
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας
σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις:
•

Του Ν. 3643/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

•

Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
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Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».

•

Του 3861/2010 «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 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

•

Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».

•

Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

•

Της με αριθμό 64/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
των όρων διακήρυξης.
Άρθρο 2
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02/08/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημαρχείο Ικαρίας.
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2.1., τον φάκελο της
προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των
άρθρων 4,5,6,7,8,9, και 11 της παρούσας.
3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται
αποδεκτή καμία προσφορά.
Άρθρο 3
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή
διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης
6. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό
διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης σε
ηλεκτρονική μορφή (εκτός του εντύπου της οικονομικής προσφοράς), από την
σελίδα του Δήμου Ικαρίας, στον δικτυακό τόπο: www.Ikaria.gov.gr/.
7. To έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται αποκλειστικά από
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ικαρίας έπειτα από αίτηση του
διαγωνιζόμενου.
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8. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που
διεξάγει το διαγωνισμό με την υποβολή αίτησης χορήγησης μέχρι και την
30/07/2018 ημέρα Δευτέρα εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το
αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την υποβολή της αίτησης
χορήγησης. Για την παραλαβή τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5,00 Ευρώ, εκτός αν
αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Άρθρο 4
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης,
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και
οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984.
Άρθρο 5
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς ή ενώσεις (κοινοπραξίες)
οικονομικών φορέων:
α. Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη
πτυχίου και άνω για έργα της κατηγορίας: ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Εμπειροτέχνες εφόσον ανήκουν στα περιφερειακά μητρώα για έργα
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και για ανάλογο ύψος προϋπολογισμού.
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 Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.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 κατηγορία αντίστοιχη
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. όπως ορίζεται στο
παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α και στα άρθρα 75 και 76 του
Ν.4412/2016 ή οποιοσδήποτε ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση του
Προσαρτήματος.
Άρθρο 6
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Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο ΜΕΕΠ στη τάξη κατηγορία
που ορίζεται στο άρθρο 5 ή στο περιφερειακό μητρώο ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό ή δήλωση των σχετικών επαγγελματικών και εμπορικών
μητρώων που αντιστοιχεί σε κάθε κράτος μέλος.
β) Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ) (άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)) ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει
λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας
διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και
τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ζ. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης :
i.

Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά
Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο
υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο
και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

ii.

Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο
διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

iii.

Εάν ο προσφέρων είναι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να
αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από
αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους
το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων (κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή
προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για
κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να
περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά,
όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από
την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει,
επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την
υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις
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ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία
ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις
υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας
και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι
υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα
έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως
θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και
υπογραφή).
Άρθρο 7
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής
Δεν Απαιτείται.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί
της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν.
4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση
της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με
αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του
αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της
εγγυήσεως.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
σύμβασης.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσιών
Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 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
παρέχεται 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.
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του
έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσιών συμβάσεων
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
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η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει
το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
και
ια) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση,
καθώς αυτοί ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον (άρθρο 19 παρ. 4 Ν.4412/2016).
5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
6. α) οι κρατήσεις της παρ.12 του άρθρου 152 μπορεί να αντικατασταθούν
οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά με ισόποση εγγυητική
επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό (5%) επί της αξίας
των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία
επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα
από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των
εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν
τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 132, μειώνεται αμέσως μετά
την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%). Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται
χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.

‘Άρθρο 8
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών
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1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η
υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση
της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό,
απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλλουν εγγράφως προσφορά με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την
παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα,
στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο.
3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με
κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η
επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η
ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία όλων των μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου
τους.
4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
και
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Όπου, ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων
αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
5. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνονται,
επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά συμμετοχής) και σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
συγκεκριμένα:
6. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο
διαγωνισμό με συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της
Υπηρεσίας. Θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα

ΑΔΑ: 62ΞΓΩΕ4-4ΘΘ

18PROC003371875 2018-07-05

απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Όλες οι τιμές στην
προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς,
συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική
μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.
7. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν
αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας
εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης.
8. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη
διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η
συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
9. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την
καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον
προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού
και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινήσεις
που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών , η Επιτροπή μπορεί να
καλεί εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής,
τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή
η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση,
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση,
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία
των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως
προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά
στοιχεία.

Άρθρο 9
Χρόνος ισχύος των προσφορών
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•

Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους
διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.

•

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

•

Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της
μετά την κατάθεσή της εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η
προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για
κατακύρωση. ΄
Άρθρο 10
Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές.
Άρθρο 11
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης
του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Ικαρίας μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και
οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της
διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη
ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ικαρίας, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της
σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά
από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή.
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2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται
δεκτές.
3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού, από τον ενιστάμενο σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό
αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο του Δήμου Ικαρίας.
4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως
μη υποβληθείσες.
Άρθρο 12
Οικονομική Προσφορά
1. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 8.6
της παρούσας.
2. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται
έστω και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου
της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του
ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του
άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.
3. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της
αντίστοιχης αριθμητικής.
Άρθρο 13
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση
των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς.
3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται και σφραγίζονται από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά
φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών
σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, μονογράφονται
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από τα μέλη της Επιτροπής και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία
δημόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 14
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της
παρούσας ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι
τα ακόλουθα:
•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους του
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης τους οποίους οφείλει να καταβάλλει
εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς
προσωπικό.

•

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

•

Πιστοποιητικό όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, ώστε
να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΑΔΑ: 62ΞΓΩΕ4-4ΘΘ

18PROC003371875 2018-07-05
•

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

3. Σε περίπτωση εγκατάστασης του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκαταστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη
τροποποίηση:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και
για όλο το απασχολούμενο προσωπικό σε αυτές προσωπικό.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για ομόρρυθμα μέλη τους και
για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών
τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα
ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε
άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.
4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.
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5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε
κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική κατακύρωσης.
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης,
ουσιώδης αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την
κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος
των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο
μειοδότης.
Άρθρο 15
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
Η επιτροπή αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με
γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά,
μπορεί να προτείνει:
α) την κατακύρωση της σύμβασης.
β) την ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή
μη των όρων.
γ) τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
Άρθρο 16
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Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης
1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον
ο Δήμος Ικαρίας δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
2. Ο Δήμος Ικαρίας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 17
Ποινικές ρήτρες
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά την λήξη
της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι ποινικές ρήτρες
υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή
σε περίπτωση τμηματικών-ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα
5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις
εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή
του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα
αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 18
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Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις

1. Πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά,
με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια
του χρονοδιαγράμματος εργασιών.
2. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 Ν.4412/2016.
3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια δημοτική
υπηρεσία.
Άρθρο 19
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης – Κρατήσεις
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο δημαρχείο Ικαρίας και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ικαρίας www. Ikaria.gov.gr/.
2. Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια» να
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος.
3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης εκτός του εντύπου της Οικονομικής
Προσφοράς θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση
www.Ikaria.gov.gr/.
4. τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις
(υπέρ Δημοσίου, (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, εισφορές κλπ,
που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, του
Ν.1069/1980 και του Ν. 3463/2006.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθ. 64/2018 της Οικονομικής
Επιτροπής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2018
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως κατωτέρω :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 2/7/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

