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ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΠΠ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

(( ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ ))  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   

 

 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
 

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΡΕΥΣΗΣ 
 

Προϋπολογισμού 45.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) το Άρθρο 29 του Ν.3669/2008 β) τις διατάξεις των ν. 1418/84 και 3263/2004 

και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν 

προς εκτέλεσή τους και  

γ) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως 

άνω έργου. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 ΣΕΛΙΣ 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 
1.1               Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

1
  

1.2               Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ.
2
  

1.3               Προϊστάμενη Αρχή είναι: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά που έχει έδρα 
στο Χρυσό Σερρών. 
 

Οδός  : ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ 
Ταχ.Κωδ. : 62046 
Τηλ. : 2321 3 52610 
Telefax : 2321 3 52618 
E-mail

3
 : texnep@0670.syzefxis.gov.gr 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 

 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι η Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας Δήμου Εμμανουήλ Παππά. 

 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26/07/2016 και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, στο Δημαρχείο, στην Τ.Κ. 

Χρυσού. 
 

1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ 
του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που έχει υποβάλλει 
προσφορά στην παρούσα δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης 
με τον κύριο του έργου.  

- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» 
είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό 
έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  

 

2.1 Τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 
8, διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά www.empapas.gr 

Πληροφορίες Δοχτίνη Κουκουλά τηλ.: 2321 3 52640. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται 

στους ενδιαφερόμενους και από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 
παραμονή του διαγωνισμού

4
. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο 

εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την 
παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε 5,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική 

τους δαπάνη και επιμέλεια. 
 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό – Τρόπος 

υποβολής προσφοράς 
 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18, το φάκελο των δικαιολογητικών 
τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και  τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  

                                                           
1
    Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 3, παράγραφος α Ν.1418/84).  

2
  Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 
4
   Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα.  Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1  του 

ΚΔΕ, η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.  
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 ΣΕΛΙΣ 2 

 

3.2 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» καθώς και τον τίτλο του έργου, την 
επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, 
εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου. Ελλείψεις στην αναγραφή 
των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς 
και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. 

 
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποβάλλουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως 

στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Στην υποβολή νομιμοποιείται ο ίδιος ο ατομικός 
εργολήπτης, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος Εργ.Επ. που 
έχει τη μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε., ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής σε περίπτωση Ε.Π.Ε. και 
εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση Α.Ε. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 
περισσότερων  διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

 

                  Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 
χωρίς να ανοιχτούν. Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της 
Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 
παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό 
της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης των προσφορών 
 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων δικαιολογητικών 

 
 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 
προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  
δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, 
περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν 
αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο 
αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον 
υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του 
προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 
διαγωνισμού. 

 
       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών 
προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
 
γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία 

του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή 
συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο 
φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 
  
δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 

οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο 
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), μονογράφονται τα έγγραφα 

αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την επιστρέφει αμέσως, 
αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν 

είναι ήδη επικυρωμένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της 
αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός από κράτος -  μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή 
από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που 
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προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου).  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 
αναγκαίες διορθώσεις

5
, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 

προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την 

έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό 

(σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 
παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 
23 και 24 της παρούσας.  
 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια 
σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 

προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και 
μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του  ΚΔΕ, στην 

Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων και παρακρατεί τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 

παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα 

διαγραφής.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα 

συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η 
ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.

6
  

 

 

ζ) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια 
ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. οφείλει να ολοκληρώσει 
αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζομένων, ακολουθώντας τη σειρά 
μειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών μπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί 
τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα 
και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα 
δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου 
της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 
 
η) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 
προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 
πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί 

ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία 
υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να 
επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, 
με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους 
εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 
Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό 
και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

                                                           
5
     Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη   των 

διαγωνιζόμενων στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
6
    Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. 

Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική 

και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι 
αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το 
σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του ΚΔΕ, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές 
στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 
25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 %ο) επί της προϋπολογισμένης αξίας του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, 
αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο 

 
θ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 
άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα 
των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται 
επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 

αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
 
 

ι) Σε περίπτωση ταύτισης των οικονομικών προσφορών ο ανάδοχος αναδεικνύεται με  

κλήρωση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την απόφασή της επί τυχόν ενστάσεων 

και κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, με τρόπο 

που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
 

 

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
 
α) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
του Δήμου) αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους πλην του μειοδότη. Εν συνεχεία, προσκαλείται ο μειοδότης 
να προσκομίσει κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3263/04 (όπως ισχύει), μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες

7
, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα (εφόσον η αρχικώς 

προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα κάτωθι δικαιολογητικά  

i. Τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση τα οποία 

εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την αρμόδια 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία και 

το πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε. και 

Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές 

εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

ii.  Το απόσπασμα ποινικού μητρώου που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων 

(Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που 

ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής 

επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα 

υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου περί των 

αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη 

βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήματα που προκαλούν 

αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη 

βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού 

μητρώου.    

iii. Τα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχ., 
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς 
και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 9 άρθρο 4 του Ν. 1418/84) στην Ελλάδα. 

iv. Τα αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για 
τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ.9 αρ.4 του ν. 1418/84). 

 
με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης 
της Προϊσταμένης Αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και, εφόσον 

                                                           
7
 Η προθεσμία αυτή, μετά την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3263/04, είναι κατ΄ ελάχιστον 10 

ημέρες και ορίζεται κατά την κρίση της Π.Α.  
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δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για 
την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 26 του Π.Δ.609/85 προσκομίζοντας μεταξύ των 
άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές 
καλής εκτέλεσης. 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα  ή αν τα 
προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις 
καταλληλότητας του μειοδότη, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακαλεί την απόφαση 
κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά 
μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  
 
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 2 του ν. 3263/04, κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η 
ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, 
προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία απευθύνεται στο δεύτερο 
κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην 
παράταση και ούτω καθεξής. 
 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 
 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 
609/85, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85.  

   
5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται  

η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις 

περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  
10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 

 (1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004.  
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από 
νόμιμη ελληνική μετάφραση.  
 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην 
Ελληνική.  

 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
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Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων

8
: 

 

7.1  Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 Α’/84) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους : 
 

 Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20  (Φ.Ε.Κ. Α’ 94/05-06-1992) 
 Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 Α’ /13-8-1994) 
 Ν. 2338/95 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/14-09-1995) 
 Ν. 2372/96 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α’ 29/28-02-1996) 
 Ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180/6-8-2001) 
 Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308Α' /31-12-2003) 
 Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α'/28-9-2004) 
 Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α/22-2-2005) 
 Ν. 3481/2006 (Φ.Ε.Κ. 162 Α’/2-8-2006) 

 

7.2 Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» 
(ΦΕΚ A 116/18.6.2008) 

7.3 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 
 Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 
 Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α’/95) 
    Ν. 3310/05, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3414/05.  
   Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α’ /28-09-1999), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τους ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ. 242Α/11-10-2002), 3090/2002 
(Φ.Ε.Κ. 329Α/24-12-2002), 3310/2005

9
 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05) και 3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄279) 

Κ.Υ.Α. αριθμ.24014/25.11.05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1637) και υπουργική απόφαση 
αριθμ.1108437/2565 /ΔΟΣ /05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590). 

 

7.4 Το Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α’/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ιδίως με τα: 

 

 Π.Δ. 286/94 (Φ.Ε.Κ. Α’ 148/94) 
 Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (Φ.Ε.Κ. Α’ 201/94) 
 Π.Δ. 210/97, (Φ.Ε.Κ. Α’ 166/97) 
 Π.Δ. 285/97, (Φ.Ε.Κ. Α’ 207/97) 
 Π.Δ. 218/99 (Φ.Ε.Κ. 187

 
Α’ /16-09-1999) 

 

7.5 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. 2016 και υπόκειται στις κρατήσεις
10

 που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93)

11
.  

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 και (ενδεχομένως) το 
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 
 

                                                           
8
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο 

κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνον εφόσον 
είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία. 

9
 Τίθεται μόνο αν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) υπερβαίνει το 1.000.000,00 Ευρώ (άρθρο 12 παρ. 27 του 

ν. 3310/05, σε συνδυασμό με το ν.3414/05. 
10

 Το άρθρο αυτό προσαρμόζεται στις κρατήσεις που ισχύουν για κάθε φορέα.  

 
11

 Εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται και από κοινοτικούς πόρους, τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη 
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 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το 
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο μέχρι την 
παραμονή  πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 

11.1 Τίτλος του έργου 
 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». 
  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 45.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε

12
: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€): 27.662,90 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% (€): 4.979,32 

ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (€): 32.642,22 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (€): 3.646,14 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (€): 1,96 

ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (€): 36.290,32 

Φ.Π.Α. 24% (€): 8.709,68 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€): 45.000,00 
 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Το έργο θα εκτελεστεί στους οικισμούς Νεοχωρίου, Μονόβρυσης, Νέου Σκοπού, Βαλτοτοπίου, 
Μεσοκώμης  και Παραλιμνίου. 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  Με την παρούσα Μελέτη προϋπολογισμού 45.000,00 € μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%) 

προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων σε 
αντλιοστάσια ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. 
Σε γενικές γραμμές το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες σε εννέα (9) αντλιοστάσια 
ύδρευσης των Κοινοτήτων ης Δημοτικής Ενότητας Στρυμόνα. Μετά την ολοκλήρωση των 
προβλεπόμενων εργασιών κάθε ένα από τα εννέα αντλιοστάσια θα παρουσιάζει μια ομοιόμορφη 
εικόνα με ενιαίες προδιαγραφές. Τα αντλιοστάσια επέμβασης αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

1 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2η Ανατολική Γεώτρηση προς Μονόβρυση 

2 ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ 1η Γεώτρηση Βόρειο Ανατολικά του Οικισμού 

3 ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ 3η Γεώτρηση Νοτίως της Επαρχιακής Οδού Σερρών –  
Νέου Σκοπού  

4 ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 1η Γεώτρηση περιοχής Προφ. Ηλία  
(Ανατολικά του Πνευματικού Κέντρου) 

5 ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 2η Γεώτρηση περιοχής «Τσιφλίκι» 

6 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ 2η Γεώτρηση Νότιο Δυτικά οικισμού 

7 ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ Γεώτρηση ύδρευσης 

8 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1η Γεώτρηση επί της Επαρχιακής Οδού Σερρών –  
Νέου Σκοπού 

9 ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ 1η Γεώτρηση Βόρεια του οικισμού (Διασταύρωση Γαζώρου) 

                                                           
12

 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 
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Σε όλα τα αντλιοστάσια θα κατασκευαστούν οι κάτωθι εργασίες : 
1. Γενικός Καθαρισμός εξωτερικά και εσωτερικά των κτιρίων με απομάκρυνση χωμάτων, 

απορριμμάτων, βλάστησης, μεταλλικών κλωβών προστασίας των γεωτρήσεων, παλιών 
περιφράξεων κλπ 

2. Εξωτερικές τσιμεντοστρώσεις διαδρόμων περιμετρικά των κτιρίων άοπλου σκυροδέματος 
καθαριότητας C12/15Mpa και πάχους 10 εκατοστών. 

3. Καθαιρέσεις ορισμένων υφιστάμενων τοιχοποιιών που δεν χρειάζονται για την λειτουργία του 
αντλιοστασίου 

4. Καθαιρέσεις σαθρών εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων. 
5. Πλήρωση με μπατική τοιχοποιία 1 πλίνθου των κενών ανάμεσα στα αντλιοστάσια και την γεώτρηση 
6. Επισκευές και ανακατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων 
7. Στεγάνωση πλάκας σκυροδέματος (όπου απαιτείται) με χρήση επαλειφόμενων ελαστομερών 

στεγανωτικών  
8. Διαστρώσεις κεραμικών πλακιδίων (χωρίς σοβατεπί) εσωτερικά των κτιρίων 
9. Μικρές ηλεκτρολογικές επεμβάσεις τακτοποίησης καλωδίων σύνδεσης ηλεκτρολογικού πίνακα – 

γεώτρησης, πριν την επισκευή των εσωτερικών επιχρισμάτων. Νέα εγκατάσταση φωτισμού (γραμμή, 
διακόπτης, εσωτερική και εξωτερική καραβοχελώνα) σε 2 αντλιοστάσια. 

10. Κατασκευή τοιχίων οπλισμένου σκυροδέματος (στηθαία πάχους 20εκ. και ύψους περί τοα 70εκ.) 
περιμετρικά των σωληνώσεων των γεωτρήσεων δίπλα στα κτίρια των αντλιοστασίων επί του 
υφιστάμενου δαπέδου σκυροδέματος.  

11. Προετοιμασία, επισκευή, τοποθέτηση σιτών, και βαφή των μεταλλικών κατασκευών (πόρτες- 
παράθυρα)που είναι σε καλή κατάσταση και θα παραμείνουν στα κτίρια 

12. Νέες μεταλλικές πόρτες (σε όσα κτίρια έχουν καταστραφεί οι παλιές), με στραντζαριστούς 
κοιλοδοκούς στο σκελετό και τη κάσα και λαμαρίνα μαύρη 3mm επί του σκελετού.  

13. Διπλά μεταλλικά ανοιγόμενα καπάκια επί των νέων τοιχίων περιμετρικά των γεωτρήσεων (κατασκευή 
όμοια με τις νέες πόρτες αλλά με κριθαρωτή λαμαρίνα 3mm).  

14. Εγκατάσταση εξωτερικού ενισχυμένου σύρτη και λουκέτου κλειδώματος (πασπαρτού) σε όλες τις 
πόρτες και τα καπάκια των γεωτρήσεων. 

15. Αντισκωριακή βαφή όλων των νέων μεταλλικών κατασκευών. 
16. Εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων επί των κτιρίων των αντλιοστασίων. 

 
 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και 
νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία 
δημοπρατήθηκε το έργο.  
 

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 
του άρθρου 4 του ν. 3481/06,) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη 
διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

 να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,  

 να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

 να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης  

 να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

 να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 
τεύχη,  
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 να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 
αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές 
εργασίες, κλπ). 

 Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 

χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των 

εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

 με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 

εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

 με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε 

«ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις 
ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την 
αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ (120 ΗΜΕΡΕΣ) 
και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

13
.  

                   Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται ειδικότερα 
στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
 

13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.3669/08. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα ΤΟΥ ΕΝΙΑΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 5 του Ν. 3669/08. 

 

  
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  

 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται 

στο Ν.3263/2004. 
 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 
τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/85, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.
14

, ήτοι στο ποσό των 725,77 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο 

Δήμο Εμμανουήλ Παππά .  
  

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 
ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου 
(εταιρείας), τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή 
από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί 

καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 
23 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 4 του Ν.3263/2004. 

 

                                                           
13

   Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 
εργασιών. 

 
14

 Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/85, μπορεί να ορισθεί μέχρι και σε ποσοστό 4% επί 
του ποσού του προϋπολογισμού. 
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15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο 

των ΕΞΗΝΤΑ (60) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 
παρ. 3 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει). 

 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη 
περίπτωση. 

 

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
15

 
 

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο …………………  
 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση ……..……………… 
 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την 
παρ. 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/14, που ανέρχεται σε ποσοστό 5%

16
 επί της αξίας της 

σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 
όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 
ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
 

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται 

η 26/07/2016, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία  ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την επόμενη 
εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν  τεύχη του 
διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι 
και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν 
προσμετράται). 
 
 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη 

του άρθρου 23 παρ. 2 του π.δ. 609/85, για διάστημα ενός μήνα
17

, από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
 

   Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε μία τοπική καθημερινή εφημερίδα 
του Νομού Σερρών.  

  Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας                                                                                          
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και 
τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

                                                           
15

 Εφόσον συντρέχει περίπτωση του άρθρου 37 του π.δ.609/85. 
16

 Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μέχρι ποσοστό 10%. 
17

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 3481/2006, ο χρόνος αυτός προσαυξάνεται κατά 3 μήνες στην περίπτωση που 
το έργο εμπίπτει στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
  

Το έργο αποτελείται : 
α.  σε ποσοστό 100,00 % από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ποσό 36.288,36 € χωρίς ΦΠΑ ) 

 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

 
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα του Νομού Σερρών για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

β. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και 

άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 

 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα 
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω 

επαγγελματικά προσόντα: 
  

1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση
18

, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μία παρόμοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων 
σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη 
διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής 
επιχείρησης πρόσωπα για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της 
κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, 
κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26

ης
 Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 

της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 
αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία 
(216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 
Π.Κ.).  
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 
ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

 
3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή 
ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

 
4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

 
5. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις και να μην έχει 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου (οι προϋποθέσεις 
αυτές ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις).  

 
6. Τεχνική ικανότητα

19
. 

                                                           
18

 Η εκκαθάριση ακολουθεί τη λύση των εταιρειών, συνεπώς αφορά μόνο τις εταιρείες  και όχι τις 
ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

 

16PROC004796982 2016-07-18

ΑΔΑ: 7ΞΧΝΩΡΩ-Υ0Σ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 ΣΕΛΙΣ 12 

 ……………………………………………………………………………….. 

  7.  Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί 
το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
δημοπρασία). 

  

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά 
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί 

τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας σε 

πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ή απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 
 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π., πρωτότυπο ή 

επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή απλά ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό εγγραφής σε 

αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας
20

.  

 
β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στα Νομαρχιακά Μητρώα την 

βεβαίωση εγγραφής σε αυτά, σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή απλά 

ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα 

πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. 

 

23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

 

α.  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την χορηγούμενη από την Υπηρεσία με τα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης  
  

Εφόσον διαπιστωθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 

την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, αποκλείεται. 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
21

 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 

 Ο φάκελος της προσφοράς  των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού 
εκτός των αναφερομένων στο Άρθρο 23 της παρούσης και τα κατωτέρω: 

 
 

1.    Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 
 

2.     Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της Εργ.Επ., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εργ.Επ. και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών. Τέτοια έγγραφα δεν προσκομίζονται σε 

περίπτωση ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων.   
 
 

                                                                                                                                                                                                 
19

 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή εργολ. επιχείρηση που 
δεν είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να 
είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα 
πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να περιέχουν έργα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που 
δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Για τις ημεδαπές εργολ. επιχειρήσεις η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται 
από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μ.Ε.Ε.Π., μπορούν όμως να τεθούν απαιτήσεις τεχνικής 
ικανότητας, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως προβλέπεται στην διάταξη του 
άρθρου 42 παρ. 9 του ν.3316/2005. Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

20
 Αν προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα νομαρχιακά μητρώα, να διαμορφωθεί ανάλογα.  
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3. Απόφαση του αρμόδιου, κατά το καταστατικό, οργάνου της Εργ.Επ., περί συμμετοχής στη 

συγκεκριμένη δημοπρασία (επί ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης δε ζητείται). Δε θα 
γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συμμετοχή σε δημοπρασίες.  

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25: Διάφορα 
 

25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με την αριθμ. 130/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Εμμανουήλ Παππά.   
 
  

Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΥ 13/07/2016 

(Τόπος – Ημερομηνία)  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΝΟΤΑΣ 
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