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

ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   
 Ο ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
 δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας – παροχής 

υπηρεσίας: 
 ΚΚ ΑΑ ΘΘ ΑΑ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΣΣ ΤΤ ΡΡ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΤΤ ΑΑ ΦΦ ΡΡ ΩΩ ΝΝ   ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΤΤ ΟΟ ΠΠ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   

ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΑΑ   ΝΝ ΕΕ ΟΟ ΥΥ   ΣΣ ΚΚ ΟΟ ΠΠ ΟΟ ΥΥ   Προϋπολογισμού 30.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), 
 
που θα διεξαχθεί 
α) σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) ‘Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

3. του άρθρου 7Β της υπ’ αριθμ. 14873/395/04-04-06 εγκυκλίου του ΥΠ.ΟΙΚ.ΟΙΚ. «περί 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών» προσαρμοσμένη στις διατάξεις της παραπάνω 
Οδηγίας 

4. του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄) 
5. των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» 
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως 
άνω εργασίας – παροχής υπηρεσίας. 

Ελληνική



ΑΡΘΡΟ 1: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/10/2016, ημέρα Τρίτη ενώπιον της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, στο Δημαρχείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, που 
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσού, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 
10.00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11.00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, 
τότε αυτός θα διεξαχθεί στο ίδιο μέρος, την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα 
(10:00 – 11:00 π.μ.). 

Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 
στους διαγωνιζομένους χωρίς να ανοιχτούν. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Με την παρούσα Μελέτη προϋπολογισμού 30.000,00 € μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
(24%) προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των αποστραγγιστικών τάφρων Δυτικά της 
Τ.Κ. Νέου Σκοπού.  

Συνολικά θα καθαριστούν από αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά τάφροι μήκους 3.880 
μέτρων. Η εργολαβία αφορά στην επέμβαση καθαρισμού τεσσάρων (4) κλάδων της κύριας 
αποστραγγιστικής τάφρου που βρίσκεται Δυτικά του οικισμού: 

1. Ο πρώτος κλάδος ξεκινά από την εκβολή της τάφρου στον χείμαρρο του Αγίου Ιωάννη 
(250 μέτρα κατάντι της γέφυρας Νέου Σκοπού – Βαλτοτοπίου) και φτάνει μετά από ένα μήκος 
1.560 μέτρων στην θέση των χωμάτινων δεξαμενών Α΄ βάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων του 
Νέου Σκοπού. 

2. Ο 2ος κλάδος ξεκινά από τις δεξαμενές Α΄ βάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων και με 
Βόρεια κατεύθυνση διέρχεται Δυτικά του Κέντρου Θεραπευτικής Ιππασίας και καταλήγει μετά 
από 1.160 μέτρα στην Επαρχιακή οδό Νεοχωρίου – Νέου Σκοπού. 

3. Ο 3ος κλάδος ξεκινά από τις ανωτέρω χωμάτινες δεξαμενές και μετά από ένα μήκος 630 
μέτρων καταλήγει Βόρεια του γηπέδου ποδοσφαίρου του οικισμού. 

4. Ο 4ος κλάδος ξεκινά από το σημείο των δεξαμενών και κατευθύνεται Δυτικά σε ένα 
μήκος 530 μέτρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά 
www.empapas.gr. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους και από την αρχή που 
διεξάγει το διαγωνισμό (Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του 
Δήμου Εμμανουήλ Παππά, Δημαρχείο Εμμανουήλ Παππά – Τοπική Κοινότητα Χρυσού - Τ.Κ. 
620 46) μέχρι και την παραμονή του διαγωνισμού (πληροφορίες Δοχτίνη Κουκουλά, τηλ.: 2321 3 
52640). 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Για τη δημοπράτηση της εργασίας και την εκτέλεση της, εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παρακάτω νομοθετημάτων: 

1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) ‘Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

3. του άρθρου 7Β της υπ’ αριθμ. 14873/395/04-04-06 εγκυκλίου του ΥΠ.ΟΙΚ.ΟΙΚ. «περί 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών» προσαρμοσμένη στις διατάξεις της παραπάνω 
Οδηγίας 

4. του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄) 
5. των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» 
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 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 
6. η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
7. ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του τακτικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν 
στο ειδικό έντυπο που θα τους χορηγηθεί από τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά, το ποσοστό της 
προσφερόμενης έκπτωσης επί των τιμών μονάδος του Τιμολογίου της μελέτης τα οποία θα 
εκφράζονται σε ακέραιο θετικό αριθμό. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που θα 
προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος προσφοράς συνίσταται σε δύο διαφορετικούς φακέλους, το φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι 
αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία και τη διεύθυνση 
(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 



διαγωνιζόμενου. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο 
εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος 
(απαραίτητα σφραγισμένος) την οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά 
την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. 

Ο φάκελος προφοράς του διαγωνιζομένου υποβάλλεται στο διαγωνισμό ιδιοχείρως. 
Στην υποβολή νομιμοποιείται για μεν τις ατομικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ο ίδιος ο 
ατομικός εργολήπτης, για δε τις εταιρικές μορφές Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ο νόμιμος 
εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος Εργοληπτικής Επιχείρησης 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. 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
ως εξής: 
- Στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 15 της παρούσης. 
- Στο σφραγισμένο, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται η 

οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου, συνεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα και 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που χορηγείται από την Υπηρεσία. Προσφορές που έχουν 
συνταχθεί με διαφορετικό τρόπο από το υπόδειγμα της Υπηρεσίας θα απορρίπτονται, 
καθιστώντας το σύνολο της προφοράς του διαγωνιζομένου απαράδεκτη. 

Επισημαίνεται ότι : 
α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες απουσιάζει η υπογραφή και 

σφραγίδα του υποψηφίου ή δεν αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς έστω και ένα από 
τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου, 

β) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες το αναγραφόμενο επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης δεν είναι ακέραιος θετικός αριθμός, 

γ) ότι η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει 
από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι ευκρινώς γραμμένη και να μη φέρει σβησίματα. 
Δεν ισχύει η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο τις παρούσας 
διακήρυξης έως την προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας. 

Η γραπτή απάντηση του Δήμου επί των ζητουμένων διευκρινήσεων θα κοινοποιείται με 
κάθε πρόσφορο μέσο σε όλους τους υποψηφίους που έχουν παραλάβει έως εκείνη τη στιγμή τα 



Τεύχη του Διαγωνισμού αλλά και θα χορηγείται στο εξής σε όσους άλλους μελλοντικά τα 
ζητήσουν. 

Η υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 
προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων τις διακήρυξης και της σχετικής μελέτης. 

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 
του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά ενώπιον της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής 
καταγράφονται (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον 
υποβάλλει. Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου 
αμφισβητείται, ο φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση για το παραδεκτό της 
συμμετοχής λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και 
την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 

Ο εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόμενου πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει έτοιμα για 
επίδειξη ή παράδοση στην Οικονομική Επιτροπή και στον τόπο, ημέρα και ώρα που έχουν 
καθοριστεί, τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 
- Τα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόμο για τον ορισμό του εκπροσώπου και του 

αναπληρωτή του (Πρακτικά του Δ.Σ., συμβολαιογραφικά πληρεξούσια κ.λ.π.). 
- Δηλώσεις αποδοχής της εξουσιοδότησης. 

Πριν από την παραλαβή του φακέλου προσφοράς, ελέγχονται από την Οικονομική 
Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, τα στοιχεία και η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπροσώπου, 
όπως αυτός αναφέρεται στις διατάξεις που είναι γραμμένες επάνω στο φάκελο και αποκλείονται 
από την παραπέρα συμμετοχή οι μη πληρούντες τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Στη συνέχεια και αφού ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών, ο εκπρόσωπος 
θα παραδώσει στην επιτροπή διεξαγωγής τού διαγωνισμού το φάκελο προσφοράς σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 5 της παρούσας Διακήρυξης. Ο φάκελος εσωτερικά θα περιέχει τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά προαναφέρθηκαν και τον σφραγισμένο "ΦΑΚΕΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" πού περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά τού 
διαγωνιζόμενου. 

Κατόπιν αριθμείται ο φάκελος προσφοράς με αύξοντα αριθμό και παραλαμβάνεται. Στη 
συνέχεια, αριθμείται με αύξοντα αριθμό το κάθε δικαιολογητικό του φακέλου. Τα έγγραφα 
καταγράφονται περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι με τους 
όρους της διακήρυξης και το Νόμο, σε επήκοο των παρισταμένων. 

Ο εσωτερικός φάκελος με την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" 
δεν αποσφραγίζεται, αλλά γράφεται σ αυτούς ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου 
προσφοράς. 



Αφού λήξει η καταγραφή, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία συμμετοχής που 
περιέχονται στους φακέλους και σε μυστική συνεδρίαση αποφασίζει για τους τυχόν 
αποκλειόμενους. 

Κατόπιν, ανακοινώνονται τα ονόματα όσων διαγωνιζόμενων τυχόν αποκλείονται από τη 
συνέχιση του διαγωνισμού και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός και καλεί τους εκπροσώπους 
τους να παραλάβουν τους φακέλους προσφοράς. Εάν οι εκπρόσωποι εκδηλώσουν την πρόθεση να 
υποβάλλουν ένσταση τότε οι φάκελοι προσφορών παραμένουν στα χέρια της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Οι φάκελοι των προσφορών των γενομένων δεκτών στο διαγωνισμό αποσφραγίζονται 
κατά σειρά σε ανοιχτή συνεδρίαση και ανακοινώνονται μεγαλόφωνα. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή μη σύμφωνες προς τους όρους 
της διακηρύξεως απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης, όπως αυτό προκύπτει από την οικονομική του προσφορά. 

Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει, με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων, το ίδιο ποσοστό έκπτωσης θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ αυτών ενώπιον 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, κατά τέτοιο τρόπο που να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της 
δημοπρασίας. 

Το ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του ημερομισθίου θα είναι το ίδιο για το σύνολο των 
ημερομισθίων του δομικού μηχανήματος που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
μελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΕΡΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί αρμοδίως. 
Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής η οποία θα συνεδριάσει μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προβλεπομένων 
στο άρθρο 11 ενστάσεων. 

Η δημοπρασία ακυρώνεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτής, εφόσον από την 
παρατυπία διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

Ομοίως μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και πριν το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών, εάν αποδειχθεί ότι προέκυψε συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζομένων για την 
ανάληψη της εργασίας ή της παροχής υπηρεσίας χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Σε αυτή την 
περίπτωση, η Οικονομική Επιτροπή καταγράφει με λεπτομέρεια στο πρακτικό του διαγωνισμού 
τα όσα συνέβησαν, όπως αυτά υπέπεσαν στην αντίληψη της, καθώς και τη γνώμη της επί του 
θέματος. 



Εφόσον ασκήθηκε ένσταση εκ των διαγωνισθέντων περί παράτυπου διεξαγωγής ή 
συμπαιγνίας κατά την δημοπρασία ή αυτό αναφέρεται στην απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο Περιφερειάρχης εν όψει και των λοιπών στοιχείων του φακέλου του διαγωνισμού, 
αποφαίνεται δι' αιτιολογημένης αποφάσεως, εγκρίνοντας ή ακυρώνοντας την απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνον μετά την κατά τις προηγούμενες 
παραγράφους, ακύρωση ή μη έγκριση. Επίσης η δημοπρασία δύναται να επαναλαμβάνεται άπαξ, 
λόγω ασύμφορου, κρινόμενου τούτου δι' αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.  

Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επιτρέπεται να ακυρωθεί μόνο για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους : 
- για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά μόνο εφ όσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 
- εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από τον Εργοδότη. 
- εάν ο ανταγωνισμός, κατά την κρίση της αρμόδιας για την έγκριση αρχής υπήρξε ανεπαρκής 

και αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων για αποφυγή 
πραγματικού ανταγωνισμού. 

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης όλων των προσφορών κατά την 
απόλυτη κρίση του, χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης από την αιτία αυτή. 

Τα έξοδα δημοσίευσης τής περιληπτικής διακήρυξης τού διαγωνισμού, καθώς και τα 
έξοδα αναγγελίας του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο Πάροχο υπηρεσιών.  

Εάν δεν κοινοποιηθεί στο μειοδότη η απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού μέσα στην 
προθεσμία ισχύος της προσφοράς του που ορίστηκε, μπορεί ο ίδιος να δηλώσει έγγραφα ότι 
ανακαλεί οριστικά την προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής μέσα σε 10 ημέρες. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού απευθύνονται προς την Οικονομική 
Επιτροπή και κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα 
από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η ένσταση πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις 
τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, 
αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για επικύρωση. 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, επιστρέφονται στους 
διαγωνιζόμενους που αποκλείσθηκαν από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και δεν υπέβαλαν 
εμπρόθεσμα ενστάσεις οι "ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" σφραγισμένοι. 

 
ΑΡΘΡΟ 12: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τέσσερις (4) μήνες 
προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 



Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο Δήμος θα απευθύνει 
ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, αν αποδέχονται τη παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε 
καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν 
και για τυχόν παρατάσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, 

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

β. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

Οι έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεν μπορούν να μετέχουν με 
περισσότερες από μία προσφορές. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσα φυσικά πρόσωπα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις 
αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τις υποχρεώσεις. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά 
διαγωνιζομένου, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός. 

Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον 
προσφέροντα. 

 
ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο φάκελος προφοράς του διαγωνιζομένου υποβάλλεται στο διαγωνισμό ιδιοχείρως με 
την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας. Στην υποβολή νομιμοποιείται για μεν τις 
ατομικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης, για δε τις εταιρικές μορφές 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 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. 

Οι δικαιούμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την προσφορά να 
καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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 13 της παρούσας. 

 



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. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, εκτός από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία) στην οποία θα 
δηλώνεται: 

i. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας 
έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

ii. ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. 
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις 

iii. ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό και επαγγελματικό παράπτωμα για το οποίο της 
επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία για την 
ανάθεση της υπόψη εργασίας  

iv. ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας, τις 
οποίες αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

Όλα τα ανωτέρω (β) έως και (η) στοιχεία, προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά 
του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής 
των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των 
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών. 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
θεωρούνται πρωτότυπα. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των 
δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του 
φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους 
από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή 
δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, αποκλείεται. 

Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι πρόσφατα ή εντός ορίων όπου 
ρητά αναφέρονται τέτοια όρια. 

 
ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το συνολικό χρονικό διάστημα εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

Την τελική απόφαση επί του αιτήματος του αναδόχου θα πάρει η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Εμμανουήλ Παππά η οποία δεν δεσμεύεται να δεχτεί υποχρεωτικά το αίτημα αυτό, 
οπότε η σύμβαση θα μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Το αντικείμενο της διακήρυξης προδιαγράφεται αναλυτικά στα οικεία τεύχη της μελέτης 
με αριθμό 19/2016. 



ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, για την υπογραφή της Σύμβασης, ορίζεται σε ποσοστό 

πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Εμμανουήλ Παππά). 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυμία του 
διαγωνιζόμενου σχήματος, τον τίτλο του έργου για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή, ότι 
ο εγγυητής παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ του διαγωνιζόμενου 
μέχρι του παραπάνω ποσού και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβληθεί το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά χωρίς καμία αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από την σχετική 
έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους καλύπτουν 
στο σύνολο τους, χωρίς διάκριση, την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και 
οποιαδήποτε απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, που μπορεί να προκύψει εξ αιτίας της 
εκτέλεσης του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης για έγκριση 
του Διαγωνισμού για το ποσό που προκύπτει από την προσφορά του (συμβατικό τίμημα). 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται στον μειοδότη, 
που καλείται σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) 
ημερών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε 15) ημερών, να καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία και να υπογράψει τη σύμβαση. 

Αν ο μειοδότης δεν εμφανισθεί μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί ή δεν προσκομίσει 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται 
την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του Δήμου. 
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