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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 348/2017
ΘΕΜΑ 1ο έκτακτο

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού
για την εκτέλεση του έργου ‘’Συντήρηση δημοτικής
οδοποιϊας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 65/2017)

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 4η
του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
μετά την υπ' αριθμ. 26280/30-11-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Δόσχορη
Κων/νου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος.
Α π ό ν τ ε ς :.1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Παπαθανασίου
Αθανάσιος.
Πριν τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ.
Πρόεδρος ζήτησε τη συζήτηση τριών εκτάκτων μεταξύ των οποίων ως 1ου του
θέματος ‘’Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του
εργου ΄΄Συντήρηση δημοτικής οδοποιϊας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ έκτακτα ως
κατεπείγοντος, προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο εντός του έτους.
Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν λόγω
θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του ν. 3852/2010.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής τα εξής :
1.Την υπ΄αριθμ. 65/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας (Τμήμα Τεχνικής
Υπηρεσίας) που αφορά την εκτέλεση του έργου ‘Συντήρηση δημοτικής οδοποιϊας στη
Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ προϋπολογισμού δαπάνης 18.413,81 € και προστιθεμένου του
ΦΠΑ εξ € 4.419,31 συνολικής δαπάνης 22.833,12 €, με όριο πληρωμής για το 2017
το ποσόν των 500,00 €.
2.Τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 307333.002 του σκέλους των εξόδων του, με τίτλο "Συντήρηση δημοτικής οδοποιϊας
στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων" προβλέπεται πίστωση ποσού 34.800,00 €, με αδιάθετο
υπόλοιπο 22.843,92 €, όπως προκύπτει από την από 03-11-2017 βεβαίωση του Τμ.
Προϋ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
3.Την υπ’ αριθμ. 326/2017 (ΑΔΑ ΩΩ0ΗΒΩΛ3-ΓΒΛ) Οικονομικής Επιτροπής,
σε ορθή επανάληψη, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε πίστωση
συνολικού ποσού 22.833,12 € για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, το οποίο
κατανέμεται στα έτη 2017 & 2018 ως εξής:
 στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό 500,00 €, ως όριο πληρωμής

 στο έτος 2018 ποσό 22.333,12 €,
και διατέθηκε πίστωση ποσού 500,00 € σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. 30-7333.002
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, που είναι το
όριο πληρωμής για το 2017, προς κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης του εν λόγω
έργου.
4.Την υπ΄αριθμ. 24398/16-11-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η
οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με αύξοντα αριθμό Α729.
5.Την υπ΄αριθμ. 26082/30-11-2017 ανακοίνωση σχετικά με την διεξαγωγή
κλήρωσης προς ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο.
6.Το από 04-12-2017 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της
Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
‘’Συντήρηση δημοτικής οδοποιϊας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’.
7.Το υπ' αριθμ. 1771/07-07-2017 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 14115/07-71-2017)
έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), με το οποίο προτείνεται ως εκπρόσωπος της
ανωτέρω ένωσης για την επιτροπή δημοπρατήσεως έργων στο Δήμο μας, για το
2017, ως τακτικό μέλος η κα. Πλαγάκη Βασιλική - Πολιτικός Μηχανικός - Ε.Δ.Ε. και
αναπληρωματικό μέλος ο κ. Καναβός Θωμάς - Πολιτικός Μηχανικός - Α.Μ. - Ε.Δ.Ε.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, καθώς και εκείνες του ν. 4412/2016 μετά από
συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει - Ομόφωνα
Συγκροτεί Επιτροπή διαγωνισμού προς εκτέλεση του έργου ‘’Συντήρηση
δημοτικής οδοποιϊας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’, κατόπιν κληρώσεως, αποτελουμένη
από τους κατωτέρω δημοτικούς υπαλλήλους
Χάλλα Αριστείδη κλάδου ΤΕ4 – Πρόεδρο, Μπάρτζη Μαρία – Ραλλού, κλάδου ΤΕ3,
Παπδημητρόπουλο Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ4 ως τακτικά μέλη, με αναπληρωτές τους
Καπετανόπουλο Ιωάννη κλάδου ΠΕ3 – πολιτικών μηχανικών, Καρακούση
Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ3 – πολιτικών μηχανικών, και Στεργίου Αθηνά, κλάδου ΠΕ4 –
αρχιτεκτόνων μηχανικών αντίστοιχα.
Γραμματέας της ως άνω Επιτροπής ορίζεται η δημοτκή υπάλληλος
Μητρογιάννη Κων/να, κλάδου ΔΕ1.
Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου ‘’Συντήρηση δημοτικής οδοποιϊας
στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ προϋπολογισμού δαπάνης 18.413,81 € και
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εξ € 4.419,31 συνολικής δαπάνης 22.833,12 € και
όριο πληρωμής για το 2017 το ποσόν των 500,00 €, κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 65/2017 μελέτης της
Δ.Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου (Τμήμα Τεχνικών ΄Εργων) με τίτλο ‘’Συντήρηση
δημοτικής οδοποιϊας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ καθώς και τους όρους διακήρυξης
συνοπτικού διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο ως κατωτέρω

Αρθρο 1. Κύριος του Εργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
1.1
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων
Οδός
: Ιάσονος 1 - Λουτράκι
Ταχ.Κωδ.
: 20300
Τηλ.
: 2744-0-69000
Telefax
: 2744-0-62170
E-mail
: ……………………….
Πληροφορίες:
: Ι. Καπετανόπουλος
1.2
Εργοδότης ή Κύριος του Εργου: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ–ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ–ΑΓ.
ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ–ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ–ΑΓ.
1.2.1
ΘΕΟΔΩΡΩΝ
1.3
Προϊστάμενη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.4
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Αρθρο 2. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 1ορίζεται η 23
Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο ισόγειο του
Δημαρχείου. Αρχή του διαγωνισμού ορίζεται στις 9.30 π.μ. Κλειστές προσφορές θα
γίνονται δεκτές ως τις 10.00 π.μ. εκτός και αν συνεχιστεί η προσέλευση και μετά την
ώρα αυτή. Στην περίπτωση αυτή η λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών
πραγματοποιείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής όταν υπάρξει διακοπή παραδόσεως
των προσφορών.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς
έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και
νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων.

Άρθρο 3. Υποβολή φακέλου προσφοράς.
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 2
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής1,2. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις
του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα
που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή
από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής)
και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

3. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
4. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Αρθρο 4. Εγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό
Σειρά ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5
άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά
όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
Το συμφωνητικό.
1.
Η παρούσα Διακήρυξη.
2.
Η Οικονομική Προσφορά.
3.
Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
4.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
5.
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ) .
6.
7.
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8.
Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9.
Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
10.
Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
Αρθρο 5. Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή
του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της
παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Αρση περιορισμών
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται)
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις»,
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις”,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις” όπως ισχύει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30),
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66)
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)
«Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας».
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις3
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.
3 Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του Ν.
3669/2008 που καταργήθηκαν δυνάμει του αρ. 377 παρ. 1 περ. (31) Ν. 4412/2016 εφόσον
δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτόν (πρβλ. αιτιολογική έκθεση αρ. 376 Ν. 4412 /2016)

Αρθρο 6.

Χρηματοδότηση του Εργου

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Κ.Α. 30.7333.002 με πίστωση 22.843,92 €
Οριο πληρωμής για το έτος 2017 τα #500# € και το υπόλοιπο ποσό των #22.333,12# €
θα βαρύνει τον ίδιο κωδικό του οικονομικού έτους του 2018.
Το έργο υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Αρθρο 7. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη της σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης έργου.
Αρθρο 8. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Αρθρο 9. Διαδικασία επιλογής αναδόχου – σύστημα υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με συνοπτικό διαγωνισμό του αρ. 117 του
Ν. 4412/2016 . Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και
υποβληθεί σύμφωνα με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου
της υπηρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του αρ. 125 του
Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για
μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Αρθρο 10. Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα
86 και 95 παρ. 2 του Ν. 4412/2016
Αρθρο 11. Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το αρ.
72 παρ. 1α) του Ν. 4412/2016
Αρθρο 12. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
Δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, για συμβάσεις αξίας ίσης ή
κατώτερης των 20.000 €, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016. ενώ για
άνω του ορίου των 20.000 € έως το 5% της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ. Οι εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία,
πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του αρ. 72
του Ν. 4412/2016.
Αρθρο 13.
Εντυπο οικονομικής προσφοράς – παρεχόμενα λοιπά στοιχεία.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους σε έντυπη μορφή από την
Υπηρεσία σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Τα λοιπά έγγραφα είναι διαθέσιμα σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αρθρο 14:
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ- του ΜΕΕΠ που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ή είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα της
Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας οδοποιίας (αρ. 59 του Ν. 4278/2014,
αρ. 105 και 106 Ν. 3669/08).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Αρθρο 15:
Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα
ακόλουθα:
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του …..
για το έργο : « Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας στην Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων»

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας –Αγ. Θεοδώρων
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 23-01-2018
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία
ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή
ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά».
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου .
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
περιέχει:
1. Προκειμένου περί οικονομικού φορέα εγγεγραμμένου στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων, πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία
που ορίζεται στο αρ. 14 της παρούσας το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.
2. Το Τ.Ε.Υ.Δ. της παρ. 4 του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
οικονομικού φορέα ή μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
εν λόγω οικονομικού φορέα ή μέλους που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
5.Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 97 του ΚΔΕ

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ενωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Η υποχρέωση της παρούσας αφορά:
αα).Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών
εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές.
ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Πιστοποιητικό περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού
φορέα, όσο αφορά την καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι
αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το
εκ του καταστατικού
δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. (Δεν
προσκομίζεται σε
περίπτωση εργ/κών επιχειρήσεων)
5. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ένωσης οικονομικών φορέων, υποβάλλεται δήλωση ή
και ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νόμιμους εκπροσώπους των
μελών, για τη σύσταση της ένωσης. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής
των μελών της ένωσης. (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα
ποσοστά συμμετοχής).
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται : α. οι υπεύθυνες δηλώσεις σε
πρωτότυπο, β. τα λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα
αναλυτικώς προβλεπόμενα στην υποσημείωση 4).
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή
δήλωση κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται στον εν’ λόγω διαγωνισμό,
αποκλείεται. Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «οικονομική
προσφορά», περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο
οικονομικής προσφοράς.
Επισημαίνεται ότι :
α. αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης του αρ. 125 του ν. 4412/2016, στο έντυπο της οικονομικής
προσφοράς, ολογράφως και αριθμητικώς.
β. η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθμητικής.

γ. Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της
ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα
γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η επιτροπή διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και
αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.
Αρθρο

16. Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη
χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
« Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στην Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων».
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 22.833,12 Ευρώ
και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών……………………………………………………………..…13.569,50€
Γενικά έξοδα και Οφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%……………....2.442,51€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%. επί της δαπάνης εργασιών….…....2.401,80€
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)., που αναλώνονται σύμφωνα
με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση …………………………….0,00 €
ΦΠΑ 24%.............................................................................................................4.419,31€
Τόπος εκτέλεσης του έργου
Στους Αγ. Θεοδώρους εκτός σχεδίου πόλεως.
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο αφορά την συντήρηση οδοποιίας στην εντός σχεδίου περιοχή
στους Αγ. Θεοδώρους, και συγκεκριμένα στις οδούς πέριξ της κεντρικής
εκκλησίας της Ευαγγελίστριας. Οι εργασίες θα είναι φρεζάρισμα του
υπάρχοντα τάπητα- συγκολλητική και ασφαλτόμιγμα.
Το έργο θα εκτελεστεί υπό την επίβλεψη Μηχανικού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της μελέτης.
Αρθρο 17:
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-01-2018
ημέρα Τρίτη Ωρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς
έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούμενων εδαφίων.
Αρθρο 18:
Αξιολόγηση προσφορών – έγκριση πρακτικού
Μετά την λήξη παραλαβής των προσφορών, οι φάκελοι που περιέχουν τα
δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο
πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελλο (χωρίς
ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), μονογράφονται τα
έγγραφα αυτά, ελέγχει την ύπαρξη στον φάκελλο φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης
εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή του αντιγράφου εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο.

Στην συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον
πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε
διαγωνιζόμενο. Ολες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό
έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά την σειρά μειοδοσίας
(αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ.
και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
Κατόπιν η Ε.Δ. ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά
μειοδοσίας, ελέγχει εάν οι διαγωνιζόμενοι τηρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον
διαγωνισμό και την εκπλήρωση των όρων του αρ. 15 της παρούσης διακήρυξης.
Οριστικός μειοδότης αναδεικνύεται όποιος δώσει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και πληρεί τις
τυπικές υποχρεώσεις. Το πρακτικό, μετά την λήξη του διαγωνισμού, κλείνει και
προσυπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές.
Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, λαμβάνοντας απόφαση για οριστικό μειοδότη.
Αρθρο 19.
Χρόνος ισχύος προσφορών – κατακύρωση δημοπρασίας
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι μηνών, από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εντός του διαστήματος πρέπει να
έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική
Επιτροπή (αρ. 72 παρ. 1 ε του Ν. 3852/2010).
Αρθρο 20 . Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127
του ν. 4412/2016.
Αρθρο 21.
Υπογραφή σύμβασης
Η δημοπρασία θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνον όταν εγκριθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, που στην παρούσα περίπτωση είναι η Οικονομική Επιτροπή. Ο Ανάδοχος μετά
από πρόσκληση της Υπηρεσίας και μετά την κοινοποίηση της αποφάσεως οφείλει να
προσέλθει για την υπογραφή της Συμβάσεως, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα
έγγραφα όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, και την εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης -αν αυτή απαιτείται-.
Αν ο μειοδότης που κληθεί δεν εμφανιστεί μέσα στην τιθέμενη προθεσμία ή δεν
προσκομίσει εμπρόθεσμα τα έγγραφα που του ζητήθηκαν, κηρύσσεται έκπτωτος,
χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης.
Αρθρο 22.
Δαπάνες δημοσίευσης
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης
του διαγωνισμού στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.
Τα έξοδα
δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου
έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν
την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Αρθρο 23. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Εγκριση δέσμευσης πίστωσης
Απόφαση με αρ.πρωτ. 24398/16-11-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017
Το πλήρες κείμενο της σχετικής Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα
φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Eπίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, μαζί με την
σχετική μελέτη.
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην
ιστοσελίδα του Δήμου: www.loutraki-agioitheodoroi.gr και θα δημοσιευθεί στην
ημερήσια εφημερίδα του Ν. Κορινθίας "ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ".
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 348/2017
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