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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αιηβέξη, 1/11/2017 
ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΙΑ                                                    Αξ. Πξση: 21379 
ΓΗΜΟ ΚΤΜΗ-ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ                                            
                                                           ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚ/ΞΖ: 4/2017 
Γ/ΝΖ  :  Γ.Παπαληθνιάνπ 13                             
Σ.Κ.      :  34 500                                                      
Σει.      : 22233-50224                                      
Φαμ.     : 22233-50209    
      
 

 
 

Ο   ΓΗΜΑΡΥΟ   ΚΤΜΗ-ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ 
  
 

ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ 
 
πλνπηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ επηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ   (cpv: 34300000-0, 50110000-9)  
ηνπ Γήκνπ Κχκεο-Αιηβεξίνπ, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό 
έκπηυζηρ επί ηος κόζηοςρ ενδεικηικών επγαζιών (ζςμθεπόηεπη πποζθοπά 
μόνο βάζει ηιμήρ.) 
 
 
 
 

Άπθπο 1ο 
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο  δηέπνληαη απφ ηηο εμήο 
δηαηάμεηο : 
 

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ : 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), ΦΔΚ 
147/08.08.2016 Α΄, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.   

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ 
Κψδηθα Γήµσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α 114/8.6.2006), φπσο απηή πξνζηέζεθε 
µε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 (ΦΔΚ Α 263/23-12-2008).  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεµνζηνλνµηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσµάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεµφζην ινγηζηηθφ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α 143/28-06-2014), πιελ ησλ άξζξσλ 132 παξ. 1-5, 133 
θαη 134.  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσµέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξαµµα Καιιηθξάηεο», 
φπσο ηζρχεη ζήµεξα.  

 Σνλ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 
Ννµηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνµέα-Σξνπνπνίεζε 
Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζµίζεηο» (Α’ 74 ) θαη 
εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ 

 Tνλ  N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφµσλ γηα ην Διεγθηηθφ 
πλέδξην»  
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 Tνλ  N. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεµνζίσλ 
πµβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεµνζίσλ πµβάζεσλ…» .  

 Tνλ  N. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξαµµα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 
 

 Σελ Τ.Π. 57654/23-5-2017 «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 
ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)» (ΦΔΚ 
1781Β΄/23-5-17) 
 

 Σν Π.Γ. 28/2015 (ΦΔΚ 34/23.03.2015 ηεχρνο Α')    
 Σηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 

θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 
νξηδφµελα ζηα ζπµβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 
δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφµνο, Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, Τ.Α.) θαη 
εξµελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
ζχµβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. 
 

 Σελ ππ΄αξ. 181/2017(ΑΓΑ:Ω1ΞΕΩΛΡ-ΓΥΣ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ε ζρεηηθή πίζησζε 
 

 Σν ππ΄αξ 17REQ002167783  εγθεθξηκέλν αίηεκα απφ ην ΚΖΜΓ 
 

 Σελ ππ΄αξ. 186/2017(ΑΓΑ:7849ΩΛΡ-ΖΤΓ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 
 
 

Άπθπο 2ο 
ςμβαηικά ζηοισεία  

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
  
ε παξνχζα Γηαθήξπμε 
ε ζρεηηθή κειέηε   
ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 
4412/2016  
ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ. 
Η Προσυορά του Αναδόχου 

  Ζ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
 

Άπθπο 3ο 
Πποϋπολογιζμόρ  

Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πενήνηα  σιλιάδυν  πενήνηα  οκηώ  
εςπώ και ογδόνηα λεπηών (50.058,80 €) κε ΦΠΑ θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017  (ΚΑ  20-6263.001 θαη 30-6264.001)  
 

 
Άπθπο 4ο 

Υπόνορ και ηόπορ πος θα γίνει ο διαγυνιζμόρ 
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Αιηβεξίνπ ηνπ Γήκνπ Κχκεο-
Αιηβεξίνπ απφ ηελ αξκφδηα  επηηξνπή ηελ Πέκπηε 23 Ννεκβξίνπ 2017, θαη ψξα ιήμεο 
ησλ πξνζθνξψλ  11:30π.κ. 
 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000024670_N0000025300
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Άπθπο 5ο 
Γεκηοί ζηο διαγυνιζμό 

 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί : 
 

Φπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα :  
α) ζε θξάηνο-µέινο ηεο Έλσζεο, 
 β) ζε θξάηνο-µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ  Υψξνπ(Δ.Ο.Υ.),   
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ,  θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηµεξείο ή πνιπκεξείο ζπµθσλίεο µε ηελ Έλσζε ζε ζέµαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεµνζίσλ  ζπµβάζεσλ (άξζξν 25 Ν. 4412/2016).  
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή µνξθή 
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε 
λνκηθή  ηεο µνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη 
κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ  είηε µεµνλσµέλα είηε σο µέιε 
έλσζεο. Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ κπνξεί λα κεηέρεη 
ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή σο κέιε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο ζε παξαπάλσ απφ 
κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

 

Άπθπο 6ο 
Υπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο 
πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ελψπηνλ 
ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο,  ή λα ηηο απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά  ζηε 
Γ/λζε: Γήμορ Κύμηρ-Αλιβεπίος, Παπανικολάος  13  ηασ. Κυδ. 34500, Αλιβέπι. 
Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, 
θαζαξνγξακκέλε θαη ρσξίο μέζκαηα.  
Ζ  πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ ππεξεζία ιήγεη  ηελ Πέκπηε 23 
Ννεκβξίνπ  2017  θαη ψξα ιήμεο ησλ πξνζθνξψλ 11:30π.κ. Δπηζηξέθνληαη ρσξίο λα 
απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία καο, 
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ. 
Ζ πξνζεζκία  γηα ηελ παξαιαβή απφ ηελ ππεξεζία ησλ πξνζθνξψλ πνπ  
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ιήγεη  ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο  δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη  επίζεο απεπζείαο  ζηελ επηηξνπή  δηαγσληζκνχ 
σο εμήο:  
Ώξα έλαξμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ: 11:00π.κ. 
Ωξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ: 11:30π.κ.  
ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθνληαη: 
α) ε ιέμε Πξνζθνξά,  
 
β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,  
 
γ) ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο,  
 
δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ) 
ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
. 
 
Με πνηλή λα κε γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά 
ζθξαγηζκέλν θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. 
Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα 
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είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην 
φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη 
θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ 
ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη 
δεθηέο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά: 

 Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο» 

 Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»,  ν 
νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ 
θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 
θάθειν κε ηηο ίδηεο  ελδείμεηο.   

 Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»,  ν 
νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ή ηνπο λνκίκνπο 
εθπξνζψπνπο  ηνπο. Οη πξνζθνξέο  ησλ θνηλνπξαμηψλ πξέπεη λα είλαη 
ππνγεγξακκέλεο απφ φινπο ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο, θη αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο απφ 
ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
Ζ θαηάζεζε πξνζθνξψλ ζηελ επηηξνπή  γίλεηαη απηνπξνζψπσο απφ ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο, δηαθνξεηηθά είλαη απαξάδεθηεο. Οη Α.Δ. εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Οη Δ.Π.Δ., 
νη Ο.Δ., Δ.Δ., εθπξνζσπνχληαη απφ  ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Οη θνηλνπξαμίεο εθπξνζσπνχληαη απφ θνηλφ εθπξφζσπν 
δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ  πιεξεμνχζην ή αιιηψο απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα 
κέιε απηνπξνζψπσο.  

 
 

Άπθπο 7ο 
Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό 

 

  
Δπηζεκαίλεηαη φηη: 
α) Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ,  απφ επίζεκε  κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  Δπηπιένλ θάζε 
ελεκεξσηηθφ  ή  ηερληθφ θπιιάδην(prospectus)  ή/θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε 
εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν πξέπεη λα  ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή λα  
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
β) Γελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο γηα φιεο ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο 

ηνπ Ν.1599/1986 πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

Α. Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 
πεξηέρεη: 

 Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), θαηά ην άξζξν 
79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Β΄ ηεο 
παξνχζαο, γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχµβαζεο θάησ ησλ νξίσλ 
(ΦΔΚ Β΄ 3698/16-11-2016). Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ππνγξάθεηαη απφ ην θπζηθφ/ά πξφζσπν/α, ηα νπνία 
είλαη µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ζχµθσλα µε ην ηζρχνλ ζεζµηθφ ή 
θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα, 
ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνµέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  
ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξα πξφζσπα, ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, 
έρνπλ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ Σππνπνηεµέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνγξάθνπλ φια ζην Μέξνο VI (ΣΔΛΗΚΔ 
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ΓΖΛΩΔΗ) ηνπ ίδηνπ (θαη φρη δηαθνξεηηθνχ γηα θάζε ππνγξάθνληα) 
ΣΔΤΓ.  
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνµηθψλ 
θνξέσλ  ην ηππνπνηεµέλν έληππν ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ  79  
ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε µέινο ηεο έλσζεο. 

 

 Σα αποδεικηικά έγγπαθα ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, σο 
εμήο:  
Α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ή 
ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ θαη φισλ ησλ κειψλ – εηαίξσλ ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο.  
(Β) Δθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο έρεη ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ 
(εηαηξείαο), ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζπκπεξηιακβάλνληαη:  
- Σα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ ηεο θπβέξλεζεο (ΦΔΚ) ζηα νπνία 
δεκνζηεχζεθαλ ην ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
ή ην ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ή ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία απφ 
ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. 
- Σν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ θαζψο θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, εάλ 
πξφθεηηαη γηα ΟΔ θαη ΔΔ.  
Δάλ ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ πξφζσπν πνπ δελ πξνθχπηεη απφ 
ηα αλσηέξσ έγγξαθα φηη έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 
εηαηξείαο, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη έρεη 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ.  

Δάλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ 
πξνθχπηνπλ επζέσο ηα πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη ηε 
δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα 
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο ζην 
δηαγσληζκφ.  

 Παπαζηαηικό εκπποζώπηζηρ, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ 
κε αληηπξφζσπφ ηνπο, εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο, ζεσξεκέλε γηα 
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.  

 
 

 Πεπιεσόµενο Φακέλος Σεσνικήρ Πποζθοπάρ:  
 Β. Ο μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο µε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»  
      πξέπεη λα πεξηέρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 
 
 
 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ/κεραλνπξγείνπ  απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή.  

Πηπρίν εηδηθφηεηαο ηνπ ππεχζπλνπ Μεραληθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ/κεραλνπξγείνπ  απφ  
αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή.  

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα κε ηελ νπνία ζα απνδέρεηαη, θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ ζπληεξήζεσλ-επηζθεπψλ,  ηνλ έιεγρν ζην ζπλεξγείν ηνπ απφ ηελ αξκφδηα 
επηηξνπή, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.  

  

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα φηη ηα αληαιιαθηηθά θαη ηα αλαιψζηκα πνπ  ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ CE θαη θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε CE, 
εθηφο αλ θάπνηα εμαηξνχληαη απηήο ηεο ππνρξέσζεο.  

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ φρεκα ηνπ Γήκνπ έρεη 
αθηλεηνπνηεζεί, απφ ηέηνηαο έθηαζεο βιάβε ε νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα 
απνθαηαζηαζεί επί ηφπνπ, αλαιακβάλεη ν αλάδνρνο λα ην κεηαθέξεη απφ ην ζεκείν 
πνπ επξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ/κεραλνπξγείνπ  ηνπ, εθφζνλ ε απφζηαζε ηνπ 
ζπλεξγείνπ απφ ην Ακαμνζηάζην είλαη κεγαιχηεξε ησλ 50ρικ. 

 Αθφκα θαηά πεξίπησζε:  
 
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ αλήθεη ζε επίζεκν δίθηπν 
αληηπξνζσπείαο ή δηαλνκήο εηαηξείαο θαηαζθεπήο νρεκάησλ ή ππεξθαηαζθεπαζηψλ  ή 
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κεραλεκάησλ έξγνπ ζηελ ρψξα θαη δηαζέηεη ζπλεξγείν ή είλαη αλεμάξηεην ζπλεξγείν 
επηζθεπήο θαη ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηα νπνία πξνκεζεχεηαη απφ ην εθάζηνηε 
επίζεκν δίθηπν δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ ή δηαλνκέσλ 
ζηε ρψξα, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα θαηαζέζεη :  
1.Σνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ γηα ηα αληίζηνηρα νρήκαηα ή 
ππεξθαηαζθεπέο ή κεραλήκαηα έξγνπ ηνπ Γήκνπ.  
2. Τπεχζπλε δήισζή ηνπ κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεη φηη δηαζέηεη ην θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πνπ ζα αλαιάβεη 
λα εθηειεί, φηη ν ηηκνθαηάινγνο πνπ θαηαζέηεη πεξηέρεη ηα αληαιιαθηηθά πνπ αθνξνχλ 
ζηα αληίζηνηρα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη είλαη ηα γλήζηα πνπ πξνηείλεη.   
 
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη αλεμάξηεην 
ζπλεξγείν/κεραλνπξγείν  θαη δελ ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηα νπνία πξνκεζεχεηαη 
απφ ην εθάζηνηε επίζεκν δίθηπν δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ αληίζηνηρσλ νρεκάησλ 
ή ππεξθαηαζθεπψλ, αιιά ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ ή ηνπ 
ηδίνπ, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ ζα θαηαζέζεη:  
 
1.Σνλ ηηκνθαηάινγν ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί . ε πεξίπησζε πνπ 
θάπνηα απφ απηά ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ην ίδην ην ζπλεξγείν/κεραλνπξγείν ζα 
πξέπεη απηφ λα δειψλεηαη ρσξηζηά.  
2. Τπεχζπλε δήισζή φηη ν θαηάινγνο πνπ θαηαζέηεη δηαζέηεη φια ηα αληαιιαθηηθά πνπ 

αθνξνχλ ζηα αληίζηνηρα νρήκαηα, κεραλήκαηα ή ππεξθαηαζθεπέο. 
3. Τπεχζπλε δήισζή κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεη φηη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ ζην φρεκα ζα κπνξεί λα απνδείμεη , εθφζνλ ηνπ δεηεζεί 
απφ ηελ Τπεξεζία, φηη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ηε 
ρξήζε γηα ηελ νπνία απηά πξννξίδνληαη.  
  
Ο θαηάινγνο ησλ αληαιιαθηηθψλ  κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD 
– ROM), αλ ν φγθνο ησλ εθηππψζεσλ είλαη κεγάινο. ε απηή ηελ πεξίπησζε  ζε θάζε 
cd ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ν αξηζκφο ηεο 
ππννκάδαο ηελ νπνία αθνξνχλ θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν δηαγσληδφκελνο. 

 
Γ. ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην έληππν ηεο ππεξεζίαο, εληφο ηνπ 
ππνθαθέινπ κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  

 

Άπθπο 8ο 
Σιμέρ πποζθοπών-Γιάπκεια ιζσύορ -Δπιβαπύνζειρ μειοδοηών 

 
Οη ζπκκεηέρνληεο  κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά αλά νκάδα (φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε) γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ή νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ 
απηψλ. Ζ πξνζθνξά φκσο ζα αθνξά, επη πνηλή απνθιεηζκνχ, ην ζχλνιν ησλ 
εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε νκάδα. Οκνίσο θαη  νη θαηάινγνη (ιίζηεο 
αληαιιαθηηθψλ) ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ   ην ζχλνιν ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπληεξήζεσλ/επηζθεπψλ ησλ εξγαζηψλ ηεο 
νκάδαο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη πξνζθνξά. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην 
ζρεηηθφ έληππν ηεο κειέηεο ην νπνίν ζα ζθξαγίδεηαη θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
δηαγσληδφκελν Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο δίδoληαη κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο  αλά 
νκάδα(εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά),  θαη γηα ην ζχλνιν ησλ  ελδεηθηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζε θάζε νκάδα. 
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ φπσο θαη   θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, εθηφο ΦΠΑ, πνπ βαξχλεη ηνλ Γήκν.  Ζ πξνζθνξά  δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν 
120 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 
ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε απνξξίπηεηαη. Κάζε 
δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  Γελ επηηξέπεηαη 

ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ. 
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Άπθπο 9ο 
 

Πποθεζμία Τποβολήρ - Αποζθπάγιζη πποζθοπών 
 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ  έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 
Ζ δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο ζα ιάβεη ρψξα: 

 

Ημεπομηνία:  23  Νοεμβπίος  2017, ημέπα Πέμπηη  & 
 ώπα έναπξηρ  11:00 π.μ. 
ώπα λήξηρ       11:30 π.μ.  
Σφπνο: Γεκαξρείν  Κχκεο - Αιηβεξίνπ 

Γηεχζπλζε: Γ. Παπαληθνιάνπ  13 

 ΣΚ : 34500 Αιηβέξη 
 

 Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεµφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνµίµσο 
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιαµβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία, θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο 
(άξζξν 21 Ν. 4412/2016). Σν δηθαίσµα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ 
άιισλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1  ηνπ π.δ. 
28/2015 («Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεµφζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία» ΦΔΚ Α΄34).  

Α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Μνλνγξάθνληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζµνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη 
θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαηά ζεηξά επίδνζήο ηνπο, θαζψο θαη ν έιεγρνο,  ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ν νπνίνο µπνξεί λα εθηείλεηαη θαη ζε επφµελεο ζπλεδξηάζεηο αλ 
ε επηηξνπή, ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο, δελ δχλαηαη λα νινθιεξψζεη απζεκεξφλ ηα 
θαζήθνληα ηεο. Ζ Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο θαη ηα 
απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ,  ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα µέιε 
ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη  απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν 
ν νπνίνο επίζεο  ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 
απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί µε λέα πξφζθιεζε.  

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζµνχ µπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο 
ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ 
έρνπλ ππνβάιεη, µέζα ζε πξνζεζκία επηά (7) εµεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή 
ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί, δελ 
ιαµβάλεηαη ππφςε (άξζξν 102 Ν. 4412/2016).  

 Β) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζε 
εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη µεηά απφ λέα πξφζθιεζε ηεο επηηξνπήο. Γηα φζεο 
πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχµελν σο άλσ ζηάδην Α) νη 
θάθεινη ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, 
εθφζνλ δελ αζθεζεί έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή 
εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελζηάζεσλ θαηά απηήο.  

Αθνινπζεί ν έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε Δπηηξνπή 
θαηαρσξεί ζε πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  

Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνηείλεη ηελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ 
ζπκκεηέρνληα κε ηελ πιενλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο . 

 
Γ) ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ απνζθξάγηζε, αληί ηεο κνλνγξαθήο πνπ ζέηεη ην 

αξµφδην φξγαλν επί ησλ πξνζθνξψλ, µπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ µέζνπ 
(δηάηξεζε), µε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε εµεξνµελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο. 
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Γ) Σα απνηειέζµαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη µε απφθαζε ηεο 
Οηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήµνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη µε επηµέιεηα απηήο ζηνπο 
πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχµθσλα µε ην άξζξν 
127 ηνπ Ν.4412/2016 (βι. θαησηέξσ άξζξν 12). 

 

Ε) Ζ ππνβνιή µφλν µηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπµα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχµβαζεο. 

 
Σ) Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ µπνξνχλ λα γίλνπλ ζε µία δεµφζηα 
ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο. 
 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο Ππόζκληζη για ςποβολή δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ  
Μεηά  ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί 
εγγξάθσο,  θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, επίδνζε, ηειεκνηνηππία ή ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν, ηνλ  πξψην, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο κεηνδφηε-πξνζσξηλφ αλάδνρν, λα 
ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.  Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη, εληφο 
δέθα  εκεξψλ(10),  απφ ηελ παξαιαβή ηεο  ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο, ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν ζην αξµφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα 
ππνβιεζνχλ είλαη ηα θάησζη: 
 
α. απόζπαζµα ηος ζσεηικού µηηπώος (ποινικού µηηπώος) ή, ειιείςεη απηνχ, 

ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ. Ζ ππνρξέσζε  
αθνξά ηδίσο:α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο 
αλσλχµσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.-),ηνλ Γηεπζχλνληα χµβνπιν, θαζψο θαη φια ηα  µέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

  
β. πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξµφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - µέινπο ή 
ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα, φζνλ 
αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θοπολογική ενηµεπόηηηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαλιζηική ενηµεπόηηηα), ζχµθσλα µε ηελ 
ηζρχνπζα λνµνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνµνζεζία αληίζηνηρα.  
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά είλαη:  
(i) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνµηθψλ γηα ηνλ 
νηθνλνµηθφ θνξέα, (ηη) αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξµφδηα θαηά 
πεξίπησζε Αξρή θαη αθνξά ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  
Ζ αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 
πξνζθέξνληνο νηθνλνµηθνχ θνξέα σο θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ 
ηνπ  µε ζρέζε εμαξηεµέλεο εξγαζίαο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ, φζνλ αθνξά ηα λνµηθά 
πξφζσπα, θαη ησλ εθ ησλ µειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο εξγαδνµέλσλ µε νπνηαδήπνηε 
ζρέζε εξγαζίαο ζε απηήλ. ηελ πεξίπησζε  Δ.Π.Δ. ,Ο.Δ θαη  Δ.Δ.  ε ππνρξέσζε 
ππνβνιήο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά, εθηφο απφ ην πξνζσπηθφ, θαη ηνπο  
δηαρεηξηζηέο, ζηελ πεξίπησζε αηνκηθή επηρείξεζεο ε ππνρξέσζε αθνξά εθηφο  απφ ην 
πξνζσπηθφ, θαη ην ίδην ην θπζηθ 
 
γ. Πιζηοποιηηικό ηος οικείος Δπιμεληηηπίος ή άλλος ανάλογος θοπέα, µε ην 
νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο εηαηξίαο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηεο ή 
βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέιµαηνο απφ αξµφδηα δεµφζηα αξρή, απφ ηα νπνία πξέπεη 
λα πξνθχπηεη ε ζπλάθεηα ηεο. 
.  
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δ. Πιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ απσήρ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε 
ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ  δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή αλαγθαζηηθήο  
δηαρείξηζεο φζνλ ηα θπζηθά πξφζσπα. 
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηεηξακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, 
εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ  ή άιιε αλάινγε 
θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 
απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία γηα ηα λνκηθά πξφζσπα. 
 

 Αλ ην θξάηνο-µέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) - (δ) ηέηνηνπ είδνπο 
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ 
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ (α)-(δ) ηνπ άξζξνπ 10, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
µπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - µέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπµβνιαηνγξάθνπ 
ή αξµφδηνπ επαγγειµαηηθνχ ή εµπνξηθνχ νξγαληζµνχ ηνπ θξάηνπο µέινπο ή ηεο 
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο ν νηθνλνµηθφο θνξέαο.  
 
Ζ Δπηηξνπή µπνξεί λα δεηά, θαηά ηελ θξίζε ηεο, θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν 
ζπληζηά απνδεηθηηθφ µέζν γηα ηα δεισζέληα ζην ΣΔΤΓ. 
 

ρεηηθά µε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσµέλσλ 
αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζµνχο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα 
εμήο:  

1. Απιά αληίγξαθα δεµνζίσλ εγγξάθσλ: γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ  αληηγξάθσλ ησλ δεµνζίσλ 
εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφµνπ 4250/2014. εµεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζµηζε 
δελ θαηαιαµβάλεη ηα ζπµβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο 
βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο 
θεθπξσµέλσλ αληηγξάθσλ.  
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεµνζίσλ εγγξάθσλ: γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί  απφ αιινδαπέο αξρέο, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνµίµσο επηθπξσµέλα απφ ηελ αξµφδηα αξρή ηεο 
ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην 
άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). εµεηψλεηαη φηη δελ 
ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεµνζίσλ εγγξάθσλ 
µε ζπγθεθξηµέλε επηζεµείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο 
ζπµβάζεηο ηεο ρψξαο (χµβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπµθσλίεο.   
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ: γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα  ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα 
ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 
ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφµνπ 
4250/2014.  
4. Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

 
Αλ δελ πξνζθνµηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 
πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζµία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 
πξνζθνµίζεη ή λα ηα ζπµπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα παξαηείλεη 
ηελ σο άλσ πξνζεζµία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα 
δεθαπέληε (15) επηπιένλ εµέξεο. 
 i)Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
δειψζεθαλ µε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 
λ. 4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  
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ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεµα ή ζηελ πξνζεζκία θαη  
παξάηαζε απηήο πνπ δφζεθε ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνµίζζεθαλ λνµίµσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχµθσλα κε  ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,  ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.  

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη µε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ,  απφ ην αξµφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 
θαθέινπ ζηελ Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήµνπ  γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε  γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχµβαζεο  ή γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο 
εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 
  

ΑΡΘΡΟ 11ο Καηακύπυζη – Ππόζκληζη για ςπογπαθή ζύµβαζηρ – ύνατη 
ζύµβαζηρ. 

 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί αµέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, µαδί µε 

αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν µε θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο µε ηειενµνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνµείν θ.ιπ., επί 
απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιαµβάλνπλ γλψζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνµα απνηειέζµαηά ηεο, εθφζνλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφµελσλ απφ 
ηηο θείµελεο δηαηάμεηο βνεζεµάησλ θαη µέζσλ,   o πξνζσξηλφο αλάδνρνο θαιείηαη λα 
πξνζέιζεη ζε νξηζµέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνχ, εληφο 
είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνµίζεη  ηελ απαηηνχµελε εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη επηθαηξνπνηεκέλα φζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
άξζξνπ 10 δελ βξίζθνληαη ζε πιένλ ζε ηζρχ   

Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπµθσλεηηθφ, µέζα ζηελ πξνζεζµία πνπ νξίδεηαη ζηελ 
εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 
πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε 
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπµθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Ενστάσεις  
Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιινληαη  µέρξη πέληε (5) εµέξεο πξηλ απφ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δλζηάζεηο  θαηά πξάμεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαη  πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο  
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ε Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήµνπ, χζηεξα απφ 

γλσµνδφηεζε ηεο ηξηµεινχο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, εληφο πξνζεζµίαο 

δέθα (10) εµεξψλ, µεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθµαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο 

έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεµνζίνπ, πνζνχ ίζνπ µε ην έλα ηνηο 

εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηµψµελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 
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δεµφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη 

δεθηή. 

     
Άπθπο 13ο 

Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ κέρξη ηελ 
επηζηξνθή ηεο.  Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 
ειάρηζηνλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. ε 
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο,  ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 
5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε 
πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
 

Άπθπο 14ο 

Παπαλαβή   
Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο  ζα γίλεηαη απφ ηελ  αξκφδηα 
επηηξνπή κε ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο . Δάλ ε πνηφηεηα ησλ  
εξγαζηψλ αιιά θαη ησλ ηνπνζεηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ  δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, ή εάλ δηαπηζησζνχλ νπνηαζδήπνηε θχζεο ζθάικαηα, παξαιείςεηο ή 
ειαηηψκαηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε άκεζε απνθαηάζηαζε κε δηθά ηνπ 
έμνδα,  εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ έθηαζε ηεο βιάβεο 
θαη είλαη απνδεθηφο απφ ην αξκφδην ηκήκα.  

εκεηψλεηαη φηη ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη γηα  ρξνληθή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
θαη΄ ειάρηζην  ελφο (1) έηνπο. Ζ εγγχεζε απηή λνείηαη σο ρσξίο ρξέσζε άκεζε 
επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεραληθνχ κέξνπο πνπ θαηαξρήλ επηζθεπάζηεθε θαη 
θαηφπηλ παξνπζίαζε μαλά βιάβε εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο εγγχεζεο. 
ε πεξίπησζε επαιεηκκέλεο  ππνηξνπήο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο κεηά απφ 
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ  ζπιινγηθνχ ηνπ νξγάλνπ 

 
 

Άπθπο 15ο 

Σπόπορ πληπυμήρ 
Ζ εμφθιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ  ζα γίλεηαη, ηκεκαηηθά,  
κεηά ηελ παξάδνζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο 
ζχκθσλα κε ην ινγηζηηθφ ησλ ΟΣΑ θαη ηελ ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 
πιεξσκήο (ΥΔΠ) απφ ηνλ επίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Ννκνχ Δπβνίαο.  

 

Άπθπο 16ο 
Υπόνορ παπάδοζηρ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  κέρξη 31/12/2017 ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ 
πνζνχ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε βάζε ηελ  παξνχζα δηαθήξπμε 
δηαγσληζκνχ. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ησλ νρεκάησλ   ζα 
γίλνληαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαη ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε. 
 

Άπθπο 17ο 
Κανόνερ δημοζιόηηηαρ ηηρ διακήπςξηρ 

Ζ δηαθήξπμε ηνπ παξφληνο  δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κχκεο-Αιηβεξίνπ φπσο θαη ζην 
ΚΖΜΓ Δπίζεο, πεξίιεςε απηήο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα, ζην ΚΖΜΓ 
φπσο θαη ζε κηα εκεξήζηα  εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ.  Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ 
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ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα κηα ή 
πεξηζζφηεξεο νκάδεο, ε δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζα επηκεξίδεηαη πνζνζηηαία 
αλάινγα κε ηελ αμία ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο νκάδαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ 
θαηαθπξψζεθε ζηνλ θάζε πξνκεζεπηή μερσξηζηά. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ 
νκάδεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη αλάδνρνο ηφηε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ Γήκν.  
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