ΑΔΑ: 7ΝΒΓΩ19-ΠΩΣ

INFORMATICS
18PROC003964754
2018-11-07
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.10.22 12:23:10
EEST
Reason:
Location: Athens

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ
ΓΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ΄ αξηζ. 34εο / 2018 Σαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ.

Αξηζ. Απόθαζεο 181/2018
ΠΔΡΙΛΗΦΗ :<< Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Κόκβνο κεηαμύ
ησλ νδώλ Φεξώλ – Ηξώσλ Βειεζηηλησηώλ Αιβαληθνύ έπνπο – Κσλ/λνπ Καξακαλιή ζηελ
πεξηνρή Κεθαιόβξπζνπ», Π.Γ. 8.289,42 €. >>
ην Βειεζηίλν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 22ε ηνπ κελφο Οθησβξίνπ έηνπο
2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 7812/18-10-2018 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνο ηα κέιε ηεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ 7 κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα 4 κέιε, ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Ναζίθαο Γεκήηξηνο, Πξόεδξνο
2. Μπαηδηάθαο Αζαλάζηνο,
αλαπιεξσκαηηθό κέινο (παξεπξέζεθε
ιόγσ θσιύκαηνο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο
θ. Πάζρνπ Υαξάιακπνπ)
3. Γηαλλαθόο Δπάγγεινο, κέινο
4. Παπατσάλλνπ Απόζηνινο, κέινο

ΑΠΟΝΣΔ
Κνξώλαο Ισάλλεο, κέινο
Παπαξνύλαο Υξήζηνο, κέινο
Παπατσάλλνπ Ισάλλεο, κέινο
Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα

ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ρήγα
Φεξαίνπ Διεπζεξία Κνξψλα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ (άξζξν 97 Ν.3463/2006).

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 4Ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ καο, κε ηελ 162/2017 Απφθαζή
ηνπ, ελέθξηλε ηελ 27/2017 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Κφκβνο
κεηαμχ ησλ νδψλ Φεξψλ – Ζξψσλ Βειεζηηλησηψλ Αιβαληθνχ έπνπο – Κσλ/λνπ Καξακαλιή ζηελ
πεξηνρή Κεθαιφβξπζνπ», Π.Γ. 8.289,42€, θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ κε ζπλνπηηθφ
(πξφρεηξν) δηαγσληζκφ.
Καιείηαη, ινηπφλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο ηνπ ελ ιφγσ
δηαγσληζκνχ.
Αθνινχζσο ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έιαβε ππφςε ηεο ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 4412/2016, θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,
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Απνθαζίδεη Οκόθσλα

1)Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε Δπηηξνπή ζα δηελεξγήζεη ηνλ
ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, σο εμήο:

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίοσ
Γηαθεξχζζεη ηε δηεμαγσγή ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν
βάζεη ηηκήο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΚΟΜΒΟ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΦΔΡΧΝ - ΗΡΧΧΝ
ΒΔΛΔΣΙΝΙΝΙΧΣΧΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟΤ ΔΠΟΤ - ΚΧΝ/ΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ
ΚΔΦΑΛΟΒΡΤΟΤ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 8.289,42€.
CPV [45233120-6]- Έξγα νδνπνηίαο
ΑΡΘΡΟ 1

ν

Γαπάλε έξγνπ

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην έξγν αλέξρεηαη ζε 8.289,42€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
24%).
Σν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ην 2018, ρξεκαηνδνηείηαη απφ
έζνδα ηνπ Γήκνπ κε ην πνζφ ησλ 8.289,42€ θαη ε δαπάλε ηνπ ζα αληηκεησπηζζεί απφ ηελ
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ζηνλ Κ.Α. 30-7323.47.
Ζ Απφθαζε κε αξ. πξση. 1049/14-02-2018 γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο
πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 έρεη θαηαρσξεζεί κε ηελ αξ. 117/02-01-2018 θαηαρψξεζε
ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Γ.Ο.Τ. (ζπκπιεξψλεηαη θαη ν αξηζκφο ηεο
απφθαζεο έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ π.δ 80/2016).
ΑΡΘΡΟ 2

ν

Γηαηάμεηο

Σν παξαπάλσ έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
ηνπ Ν. 4412/16 πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ.
ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114Α΄/2006) ηνπ ελ ηζρχ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
(εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 209, παξ.1)
ηνπ Ν. 3852/10 (Φ.Δ.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο¨
ηνπ Ν.3861/10 (Φ.Δ.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο» ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ
αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο παξνχζαο ζην ΚΖΜΓΖ.
ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ή δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε άξζξν
ηεο ή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, ηφηε ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα άξζξα ηνπ Ν. 4412/16.
ν

ΑΡΘΡΟ 3 Γηάζεζε δηαθήξπμεο – Πιεξνθνξίεο
Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ηεχρε ηνπ
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δηαγσληζκνχ θαη ζην ΣΔΤΓ ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 1 ηεο παξνχζεο, επηζθεπηφκελνη ηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε www. rigas-feraios.gr.
Γεληθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ην Σκήκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ
ηει. : 24253 50228/226 θαη Fax: 24250 22870 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (αξκφδηνο: Λεσλίδαο
Λάβδαο).
ΑΡΘΡΟ 4ν Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία
4. 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Α1΄ ηάμε θαη άλσ, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ θαη πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
4.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
4.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ
19 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ
γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
ν

ΑΡΘΡΟ 5 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1. Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.
4412/2016, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 3698/Β/16.11.16.
ηελ ππεύζπλε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη
ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμύ ηνπο), θαζώο θαη ν
εθπξόζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
εκεηώλεηαη όηη ε ππεύζπλε δήισζε πξέπεη λα θέξεη ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη
λα ππνγξάθεηαη:
Από ην ίδην ην θπζηθό πξόζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό
ή Όηαλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία από ην λόκηκν εθπξόζσπν απηήο
2. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα.
Οη δηαγσληδφκελνη, εθφζνλ είλαη θπζηθά πξφζσπα, παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο, ή κε ην
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. Δθφζνλ είλαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ή Μνλ. ΔΠΔ ή
Δ.Π.Δ., εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν
πξφζσπν. Οη Α.Δ. εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Ζ εμνπζηνδφηεζε ζεσξείηαη λφκηκε, φηαλ ε ππνγξαθή ηνπ
εμνπζηνδνηνχληνο έρεη ζεσξεζεί απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή.
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3. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα.
Σα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε .. ζε ζψκα, ζε
πεξίπησζε Α.Δ., θ.ιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο
θιπ.) θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ.
4. Αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ΜΔΔΠ ή βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξώα γηα
έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ.
Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαηαηίζεληαη απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε
απηνπξνζψπσο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. Καλείο
δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή
θνηλνπξαμίεο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη (μερσξηζηά) θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ απηφο
πνπ εθπξνζσπεί δηαγσληδφκελε εηαηξεία ή είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηέηνηαο
εηαηξείαο. Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ππάιιεινο ηεο
εηαηξείαο ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζε απηή, ή εηδηθνί ζχκβνπινη πνπ κηζζνδνηνχληαη ή ακείβνληαη
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ εηαηξεία απηή.
Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο,
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο
ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.
Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύεη όηη απηόο έιαβε ππόςε
θαηά ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ηνπο όξνπο
δηαθήξπμεο θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη ηα απνδέρεηαη πιήξσο.
ν

ΑΡΘΡΟ 6 Τπνβνιή πξνζθνξώλ
1.

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θιεηζηέο
έγγξαθεο πξνζθνξέο κέρξη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην Γξαθείν
Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ, ζηε δηεχζπλζε: Πεδφδξνκνο Ρήγα Φεξαίνπ 66, ηζφγεην.
Δμππαθνύεηαη όηη όζνη επηζπκνύλ κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ απηνπξνζώπσο ηηο
πξνζθνξέο ηνπο, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο
πξνζθνξώλ, ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα δηεμαρζεί ν δηαγσληζκόο.

2.

Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (ζπζηεκέλε
επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά) θαη λα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία κε απφδεημε, κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία θαη ώξα ηνπ Γηαγσληζκνύ.

3.

Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δελ
απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίλνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο
πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο.

4.

Δθπξφζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.

5.

ηνλ θχξην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο:

Ζ ιέμε «πξνζθνξά» κε θεθαιαία γξάκκαηα
Δπσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ΓΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ
Ο πιήξεο ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο «ΚΟΜΒΟ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΦΔΡΧΝ ΗΡΧΧΝ ΒΔΛΔΣΙΝΙΝΙΧΣΧΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟΤ ΔΠΟΤ - ΚΧΝ/ΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΔΦΑΛΟΒΡΤΟΤ»
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Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, e-mail)
Δκθαλήο έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ)
ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:

6.

φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ
έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Ο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη ζα

7.

είλαη κέζα ζ’ απηφλ.
8.

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο.
Δάλ ππάξρεη θάπνηα δηφξζσζε πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε
απφ ηνλ πξνζθέξνληα.

9. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δηαγσληζζνχλ πξνζθέξνληαο εληαίν πνζνζηό έθπησζεο ζε
αθέξαηεο κνλάδεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ
Ν. 4412/16.
10. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
11. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ή εγγξάθσο απφ ηελ Τπεξεζία.
ΑΡΘΡΟ 7

ν

Υξόλνο –Σόπνο & Σξόπνο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ

Ηκεξνκελία δηαγσληζκνύ (απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ) απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ, είλαη ε ……….., εκέξα ………… θαη ψξα 10:00 (ψξα ιήμεο παξάδνζεο
πξνζθνξψλ).
Σόπνο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδνληαη ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ
νο
ζην Γεκαξρείν (3 φξνθνο, Αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ), νδφο Πεδφδξνκνο Ρήγα Φεξαίνπ
66, ηζφγεην.
Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην αξκφδην φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ
ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή ηελ
αθξηβή ψξα πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή αθξηβή ψξα πνπ
θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή,
ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμύ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζώο θαη ν
εθπξόζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. Ο πξνζδηνξηζκόο απηόο γίλεηαη ζηελ ππεύζπλε δήισζε
ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 λ. 4412/2016.
α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ
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Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα
πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. Ζ παξαιαβή
κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη,
ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ
γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο (ζεκεηώλεηαη όηη ηόζν
ζην πξσηόθνιιν όζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ώξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε
ζρεηηθή θαηαρώξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη από ηνλ ππεύζπλν ππάιιειν) θαη ζε
θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο
πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ
πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε
επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαη
ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο,
φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
γ) Ακέζσο κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη
θαηαγξαθήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ, ε κνλνγξαθή ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ε
αλαθνίλσζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία επίζεο θαηαρσξίδνληαη ζην ίδην σο άλσ
πξαθηηθφ.
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα
θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ
ηα κέιε ηεο Δ. . θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο.
δ) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο
παξνχζαο ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. Αλ ε
νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ
πξνζθνξψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. ηελ
πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ πθίζηαηαη
ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε εκέξα θαη ψξα πνπ θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνπο
πξνζθέξνληεο, αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο θαη
αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ rigas-feraios.gr. Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπο.
ε) Ζ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζε
παξάξηεκά ηνπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή
ηε καηαίσζε), θαη ην ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία ην εγθξίλεη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε θάζε πξφζθνξν
κέζν επί απνδείμεη. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10
ηεο παξνχζεο.
ζη) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
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Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή
ζύκβαζεο
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη
εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ηεο
παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη
απηφ επαξθψο θαη γηα δέθα (10) επηπιένλ εκέξεο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε
απηφλ.
i)
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 λ. 4412/2016 είλαη ςεπδή ή
αλαθξηβή, ή
ii)

αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή

iii)

αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 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 απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε
ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
β) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξώλεη, είηε καηαηώλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε
πξνζθέξνληα εθηόο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε
ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο
πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλώζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα γξαθεία
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (Πεδφδξνκνο Ρήγα Φεξαίνπ 49 – ηζφγεην(δηφξνθν θηίζκα
απέλαληη απφ ην Γεκαξρείν) εληόο πξνζεζκίαο δύν (2) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απφθαζεο.
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζεο, ν
πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ηεο
παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο, θνηλνπνηείηαη ε απόθαζε θαηαθύξσζεο ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν θαη
θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ,
εληόο είθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο,
πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
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νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16.
Οη εηδνπνηήζεηο θαη θνηλνπνηήζεηο πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο γίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 8

ν

Ιζρύο πξνζθνξώλ

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο
απφ ηελ επνκέλε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν
ησλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο (άξζξν 97, Ν.4412/16).
ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο
απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 9

ν

Νόκηζκα - Γιώζζα

Όιεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα είλαη ζε επξψ (€). ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ ζα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.
Ζ πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηνπο ηερληθνχο φξνπο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε αγγιηθή.
ΑΡΘΡΟ 10

ν

Δλζηάζεηο

Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο
ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 θαη 127 ηνπ Ν.4412/16.
Γηα ην παξαδεθηφ ησλ παξαπάλσ ελζηάζεσλ απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε θαηάζεζε ηνπ
αληίζηνηρνπ παξαβφινπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο θαη αλέξρεηαη ζε 600€.
Οη απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ειέγρνληαη γηα ηελ λνκηκφηεηά ηνπο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06
(Γεκνηηθφο Κψδηθαο), φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά.
ΑΡΘΡΟ 11

ν

Δγγπήζεηο

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016,
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 133,70 επξώ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα
ζηνηρεία :
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ΓΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλνληαη,
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ
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γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε
πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκφο, έηνο, ηίηινο έξγνπ ) θαη ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε
εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ (θάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη
ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016,
i
γηα δηάζηεκα έμη κελψλ , απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη
ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ
Σερληθνχ πκβνπιίνπ αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο απηήο.
Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ
ηεο εγγπήζεσο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 .
2.Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε
θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο είλαη 5% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, ρσξίο ην ΦΠΑ., ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
Ν.4412/16.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 λ. 4412/2016, 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 ρσξίο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ
αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο.
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Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα
ζηελ παξάγξαθν 10.1 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο .

3. Έθδνζε εγγπεηηθώλ
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα
θξάηε- κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο
Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο,
λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ
πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.

ΑΡΘΡΟ 12

ν

Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο - Πξνζεζκίεο

Ζ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε πιεξσκή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή
παξαιαβή ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 134 έσο θαη 181 ηνπ Ν.4412/16.
Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο.
ΑΡΘΡΟ 13

ν

Δπαλάιεςε δεκνπξαζίαο

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία ή
αλ δηεμαρζεί κελ αιιά δελ θαηαηεζεί θακία πξνζθνξά, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα
θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε ΦΑΞ ή e-mail
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ηελ ίδηα ψξα (10:00 π.κ.). Ζ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε θνξά κε ηνπο
ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
εκεηψλεηαη φηη ζηηο λέεο απηέο εκεξνκελίεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ ηεχρε ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηφλ ελδηαθεξφκελνη πνπ δελ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ ηελ
πξνεγνχκελε θνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ηεχρε κπνξνχλ λα δίδνληαη κέρξη θαη δχν εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ ην δηαγσληζκφ (ε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ πξνζκεηξάηαη).
ν

ΑΡΘΡΟ 14

Γεκνζίεπζε

Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο (πξνθήξπμε) ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ , ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδεη ν πξνζσξηλόο κεηνδόηεο

Πηζηνπνηεηηθά όισλ ησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο
ελεκεξόηεηεο) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε
απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε
απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο (πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ξεηψο θαη ζηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε)
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ
ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα
πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ.
Διεσκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασυαλιστικής ενημερότητας:
αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο
αζθάιηζεο, αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε
ζρέζε εξγαζίαο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, ζε
πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο ή
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.
Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ
ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο (κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο ηνπ εμακήλνπ) ηζρχνο
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληόο ησλ
έμη (6) κελώλ, πνπ πξνεγνχληαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
(εκεξνκελία δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ).
Πξνθεηκέλνπ γηα δηαγσληδφκελν, θπζηθφ πξφζσπν, πηζηνπνηεηηθό πνηληθνύ κεηξψνπ,
έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα:
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.
1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1998
δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ
εο
πκβνπιίνπ ηεο 26 Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L358 ηεο 31-12-98)
απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην
εο
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ
πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε.
ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο
ςεπδνξθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ
κεηξψνπ:
o γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
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(Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ΗΚΔ) θαη
o γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο
(Α.Δ.),
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί
κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαπάλσ αδηθήκαηα.
Πξνθεηκέλνπ γηα θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ
πνηληθνχ κεηξψνπ, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
θνηλνπξαμία.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε
ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο
απνθάζεηο.

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ: Γηα ηνπο αιινδαπνχο πνιίηεο θαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα, θαη ζε
πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ εθδίδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθά, απηά αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.
2)Οξίδεη Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπο θάησζη:
-Λάβδα Λεσλίδα, Πξφεδξν, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Καηζηνχξα Απνζηνιία
-Καξακπέξε Δπάγγειν, κέινο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Μπφθα Λάκπξν
-Βαζηιφπνπιν Απφζηνιν, κέινο, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Μπνκπφηε Εσή ηνπ ηεξγίνπ
3)Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο.

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό

181/ 2018

…………………………………………………………………………………………………...
Δμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Σν παξφλ πξαθηηθφ ζπλεηάγε θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη:
Ο Πξφεδξνο
ΤΠΟΓΡΑΦΖ

Αθξηβέο απφζπαζκα
Βειεζηίλν 22-10-2018
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Σα Μέιε
ΤΠΟΓΡΑΦΔ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ Σ. ΝΑΗΚΑ
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