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Αριθμ. Απόφασης 296/2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 54/2018 

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερησίας): Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 

για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατασκευής μεταλλικής υποστύλωσης τμήματος κτιρίου 

Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμβαρίου» 

Στο Γεράνι σήμερα την 23
η
 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με 

Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13417/19-10-

2018 έγγραφη πρόσκληση του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς όλα τα τακτικά (6) και αναπληρωματικά (5) 

μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010. 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος) 

2. Σολιδάκης Εμμανουήλ 

3. Μαλακωνάκης Ιωάννης 

4. Φραγκονικολάκης Αντώνιος 

5. Παπουτσάκης Γεώργιος 

6. Κασσελάκης Ιωάννης 

1. Μαυρογένης Παναγιώτης 

2. Μπεμπλιδάκης Κων/νος 

3. Σταματάκης Ιωάννης 

4. Τσαγκαράκης Γεώργιος 

5. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ 

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών ήταν: 

Παρόντες (6) 

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 

2. Σολιδάκης Εμμανουήλ 

3. Μαλακωνάκης Ιωάννης 

4. Φραγκονικολάκης Αντώνιος 

5. Κασσελάκης Ιωάννης 

6. Τσαγκαράκης Γεώργιος 

Απόντες από τα Τακτικά μέλη (2) 

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος) 

2. Παπουτσάκης Γεώργιος 

Στην συνεδρίαση παρίστατο και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αιτιολογώντας τους λόγους 

για τη συζήτηση του θέματος προ ημερησίας και με την διαδικασία του επείγοντος είπε ότι στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από το ΕΠ Κρήτης έργου “Αναβάθμιση Υποδομών Σχολικής Μονάδας 

Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά”, έχει προκύψει η ανάγκη υποστύλωσης τμήματος των 

κτιρίων, προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες ενίσχυσης του σχολικού 

συγκροτήματος, οι οποίες προτείνονται στην εγκεκριμένη μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου (που έχει εκπονηθεί από 

τον μελετητή Γιαννουδάκη Γεώργιο). Η δεδομένη ανάγκη αυτή δεν ήταν γνωστή εξαρχής, αλλά προέκυψε κατά 

την αποκάλυψη της θεμελίωσης του κτιρίου, και μελετήθηκε εκ νέου από τον μελετητή του έργου, ο οποίος 

προχώρησε σε τροποποίηση της αρχικής μελέτης και σε εκ νέου πρόταση τεχνικής λύσης. 

Μετά από τα παραπάνω εκπονήθηκε από τον ανάδοχο μελέτη υποστύλωσης, για την οποία γνωμοδότησε θετικά 

και ο μελετητής του έργου. 

Η κατασκευή αυτή θα απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών ενίσχυσης. 

Έπειτα από αλληλογραφία με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης από  όπου εγκρίνονται όλες οι 

τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, μας έγινε γνωστό (με το υπ΄αριθμ. 

3666/20-9-2018 έγγραφο τους), ότι όσον αφορά τη μεταλλική κατασκευή που απαιτείται για την υποστύλωση 

τμήματος κτιρίου του σχολικού συγκροτήματος, παρότι είναι απαραίτητη για το έργο, δεν μπορεί να είναι 

ΑΔΑ: 6ΡΑΕΩΞ5-1Θ3



επιλέξιμη δαπάνη από το ΕΠ Κρήτης, λόγω του ότι δεν ενσωματώνεται στο Φυσικό αντικείμενο της Πράξης, και 

ως εκ τούτου δεν μπορεί να πληρωθεί από τις πιστώσεις του έργου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με δεδομένο ότι οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα πρέπει να προχωρήσουν 

άμεσα προκειμένου να παραδοθεί σε χρήση στους μαθητές, οι οποίοι κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου 

έχουν μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ στην ΤΚ Ταυρωνίτη και η πορεία εξέλιξης του συνολικού έργου 

εξαρτάται άμεσα από την υλοποίηση της εν λόγω εργασίας, προτείνεται το παρόν θέμα να συζητηθεί εκτός 

ημερήσιας διάταξης στη σημερινή συνεδρίαση. 

 

Ομόφωνα τα παριστάμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής συμφώνησαν το εν λόγω θέμα να συζητηθεί με την 

διαδικασία του επείγοντος και προ ημερήσιας διάταξης. 

Μετά τα παραπάνω ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μελή της Οικονομικής Επιτροπής για την αναγκαιότητα και το 

επείγον του παραπάνω έργου με δεδομένο ότι αφορά σχολική εγκατάσταση η οποία παράλληλα είναι και σε 

λειτουργία εκπαίδευσης.   
 

Εν συνεχεία έθεσε υπόψη των παριστάμενων μελών της επιτροπής την υπ’ αρ. πρωτ.: 13423/22-10-2018 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 296/2018 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

2. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 13423/22-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Το υπ΄αριθμ. 10481/27-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

4. Το υπ΄αριθμ. 3666/20-9-2018 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 

5. Την υπ΄ αριθμ. 22 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ ΄΄Τροποποίηση των συμβάσεων    κατά τη διάρκεια 

τους. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή 

καθίσταται κατ΄ εξαίρεση αρμόδια εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίσει για 

την απευθείας ανάθεση έργων 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 (γ) του  Ν 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ147/2016), περί κατεπείγουσας 

ανάγκης οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή. 

8. Το με αρ. πρωτ. 12709/10-10-2018  Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο 

“Κατασκευή μεταλλικής υποστύλωσης τμήματος Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου'' 

9. Την 505/2017 Απόφαση της Ο.Ε. Δ. Πλατανιά με την συγκροτήθηκε η Επιτροπή Γνωμοδοτικού Οργάνου, 

σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, υπαγόμενη απευθείας στο Δήμαρχο 

και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά, έτους 2018. 

10. Την παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 (....για τις περιπτώσεις  απευθείας ανάθεσης προμηθειών, 

παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν 

υπάρχει στον  προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του  

προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή  κοινοτικού 

συμβουλίου. 
11. Το γεγονός ότι η υπηρεσία εξέτασε την δυνατότητα προσφυγής στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 132 του Ν.4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκεια τους όπου και διαπίστωσε 

ότι: 

η ανάγκη υλοποίησης της παραπάνω συμπληρωματικής υπηρεσίας κατά η διάρκεια εκτέλεσης της αρχικής 

σύμβασης του έργου είναι μεν αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση του, δύναται δε να εκτελεστεί και από 

διαφορετικό οικονομικό φορέα, πέραν από του αναδόχου της αρχικής σύμβασης, χωρίς αυτό να θέτει σε 

κίνδυνο την τεχνική αρτιότητα και τη συνολική λειτουργικότητα του έργου, καθώς η κατασκευή της εν λόγω 

μεταλλικής υποστύλωσης αποτελεί αυτοτελές κομμάτι το οποίο δεν συνδέεται μόνιμα με το έργο και θα 

απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών ενίσχυσης του κτιρίου. 

Ως εκ τούτου η ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες δεν δύναται να αντιμετωπιστούν  βάσει των ως άνω 

διατάξεων καθώς δεν πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους σε αυτήν 

(Κατευθυντήρια Οδηγία 22 Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων Αρ. Πρωτ.3802 /14-06-2017). 

και με δεδομένο ότι:    
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- Η ανάγκη αυτή οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα 

- Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή με διαπραγμάτευση 

διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 

- Οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου  

- Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν δύναται να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες επειδή δεν διαθέτει 

επαρκώς τα απαιτούμενα μηχανήματα και το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 

- Οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα είναι σημαντικό να προχωρήσουν προκειμένου αυτό να παραδοθεί 

ξανά σε χρήση στους μαθητές οι οποίοι κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου έχουν μεταφερθεί στις 

εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ στην Τ.Κ. Ταυρωνίτη. 

- Η πορεία εξέλιξης του συνολικού έργου εξαρτάται άμεσα από την υλοποίηση της εν λόγω εργασίας 

και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση του κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. 

2. Την έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής 

προκήρυξης για την Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Κατασκευή μεταλλικής υποστύλωσης τμήματος 

Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου'', σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, λόγω  κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στο σκεπτικό της εισήγησης. 

3. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών με αρ.πρωτ. 12709/10-10-2018  που περιέχει Τεχνική Περιγραφή, Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Διακήρυξη-Πρόσκληση. 

4. Τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο 

“Κατασκευή μεταλλικής υποστύλωσης τμήματος Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου'' , με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης) του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, προϋπολογισμού 48.561,50 με ΦΠΑ 24%, 

σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 
 

 

Αφού συντάχθηκε  το Πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως εξής: 

Ο Πρόεδρος 

Μαλανδράκης Ιωάννης 

(Ακολουθεί υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: Κουκουνάκη Αικατερίνη 

Τηλ. 28213 40029 

Fax: 2821340090 

E-mail: koukounaki@platanias.gr 

Γεράνι, 73014 Πλατανιά 

Γεράνι,__________________ 

                     Αρ. Πρωτ. : __________ 

      

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: "λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016  για την παροχή υπηρεσιών, ''Κατασκευή μεταλλικής 

υποστύλωσης τμήματος Γυμνασίου  Λυκείου Κολυμβαρίου'' προϋπολογισμού 39.162,50 € χωρίς Φ.ΠΑ 

24%, ήτοι 48.561,50€ με ΦΠΑ . 

  

Η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας θα διεξαχθεί  σύμφωνα με: 

• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

• τις διατάξεις του Ν.4412/2016   

• τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

• Την παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 (....για τις περιπτώσεις  απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει 

κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον  προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει 

είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του  προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά 

την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή  κοινοτικού συμβουλίου. 

• το άρθρο 32 παρ. 2γ.  του Ν.4412/2016  περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση (λόγω  κατεπείγουσας ανάγκης)   

• την 505/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΣΨΩΞ5-ΡΙ9) περί συγκρότησης 

της επιτροπής γνωμοδοτικού οργάνου προμηθειών και υπηρεσιών   

• Την υπ΄αριθμ. 12709/10-10-2018 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 
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• το αριθ. Πρωτ.: 13422/22-10-2018 πρωτογενές αίτημα ποσού  48.561,50 €  και ΑΔΑΜ 

18REQ003872681  -CPV: 45223210-1. 

• Η δαπάνη για το Δήμο Πλατανιά  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2018 και του 2019 μετά 

από αναμόρφωση τον ΚΑ: 30.6262.028  και στη συνέχεια θα εκδοθεί αντίστοιχη σχετική για τη 

διάθεση της πίστωσης ανάληψη υποχρέωσης με αντίστοιχη βεβαίωση του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 

80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης  

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή  -  Ημερομηνία διεξαγωγής διαπραγμάτευσης 

 

Επωνυμία Δήμος Πλατανιά 

Ταχυδρομική διεύθυνση Γεράνι 

Πόλη Χανιά 

Ταχυδρομικός Κωδικός 73014 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 2821340029 

Φαξ 2821340090 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  koukounaki@platanias.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κουκουνάκη Αικατερίνη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.platanias.gr 

 

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του   Δήμου Πλατανιά στον  

Αλικιανό στον α όροφο, την Παρασκευή 26/10/2018, ώρα 12.00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 

την παρούσα διαδικασία είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  του άρθρου 32 παρ. 2γ.  

του Ν.4412/2016 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)   

  

Άρθρο 3: Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης - Κριτήριο κατακύρωσης 

Η διαδικασία ανάθεσης μέσω προσφυγής στο άρθρο 32 περί "διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση" παρ. 2γ " λόγω του κατεπείγοντος" του Ν. 4412/2016" σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ.: 

12709/10-10-2018 τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, προϋπολογισμού 39.162,50 € χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 

48.561,50 € με ΦΠΑ,  για διάστημα 3 μηνών αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης.  

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 

διαπραγμάτευση, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται 

ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 
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Κριτήρια κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, βάσει τιμής για το σύνολο του προϋπολογισμού της δαπάνης 

CPV: 45223210-1 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης  

 

 

Άρθρο 5:  Πληρωμή Αναδόχου - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε τρεις δόσεις και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, βάσει 

επιμέτρησης της υπηρεσίας και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά 

κολλήματα και μετά τον προληπτικό έλεγχο από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου  σύμφωνα με τον 

ν.  3202/2003. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Ποσότητα Αξία Ολική

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Kgr 12.050,00 0,90 10.845,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.845,00 10.845,00

Ενιαίος Φ.Π.Α. 0,24 2.602,80

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 13.447,80

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Kgr 12.050,00 2,17 26.148,50

ΣΥΝΟΛΟ 26.148,50 26.148,50

Ενιαίος Φ.Π.Α. 0,24 6.275,64

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 32.424,14

ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Kgr 12.050,00 0,18 2.169,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.169,00 2.169,00

Ενιαίος Φ.Π.Α. 0,24 520,56

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.689,56

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 39.162,50

Ενιαίος Φ.Π.Α. 9.399,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο  Κ Ο Σ Τ Ο Σ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ 48.561,50

Μονάδα 
Μέτρησης

Τιµή 
Μονάδας

Κατασκευή υποστήλωσης από σιδηροδοκούς- 

χαλυβδόφυλλα ή κοιλοδοκούς σύµφωνα µε την στατική 

µελέτη.

Κατασκευή υποστήλωσης από σιδηροδοκούς- 

χαλυβδόφυλλα ή κοιλοδοκούς σύµφωνα µε την στατική 

µελέτη.

Κατασκευή υποστήλωσης από σιδηροδοκούς- 

χαλυβδόφυλλα ή κοιλοδοκούς σύµφωνα µε την στατική 

µελέτη.
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Αναλυτικότερα η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την  μεταφορά και εναπόθεση στο χώρο του εργοταξίου 

όλων των αναγκαίων υλικών και τεχνικών μέσων για την υλοποίηση της υπηρεσίας,   η δεύτερη με την 

συναρμολόγηση της κατασκευής και η τελευταία με την αποξήλωση της μετά το πέρας των εργασιών 

ενίσχυσης του κτιρίου. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία 

κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  

εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της 

παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016) 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 

τεύχος Β').)  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση (με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου) και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες 

με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων  Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική 

όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 

αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 

τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.3. (Απόρριψη παραδοτέων – 

Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 
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αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή 

 

 

Άρθρο 6 Ειδικοί όροι εκτέλεσης 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία και θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 

και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 

με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.  

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο “Κατασκευή μεταλλικής υποστύλωσης τμήματος κτιρίου Γυμνασίου – 

Λυκείου Κολυμβαρίου” αφορά διάστημα 3 μηνών αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής, η οποία 

έχει συγκροτηθεί με την 463/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΤ3ΜΩΞ5-7ΔΚ) 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυτική καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.1 

                                           
1
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6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων,  με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

  

Άρθρο 7: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1 είτε (α) με κατάθεσή 

τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με 

κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 

κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την διαπραγμάτευση, το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 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. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ………….. 

για την υπηρεσία : «……………….» 

με αναθέτουσα αρχή ……. 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών….. 

 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 8.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά 

και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

παρ. 2. 
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4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 

188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 1 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού . 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 

της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει 

ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. 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. 

 

Άρθρο 8: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

1. Ο φάκελος "Δικαιολογητικά συμμετοχής" εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως 

αυτά ορίζονται στη παρούσα, συμπεριλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού: 

α. όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου14:  Δικαιολογητικά
 
(Αποδεικτικά μέσα) 

β.  η  εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ(39.162,50) , ήτοι  783,25 € 

 

2. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει   

α.) Υ.Δ. της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται η πλήρης αποδοχή και 

συμμόρφωση του προσφέροντα με τις Τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους τις υπό ανάθεση 

σύμβασης, καθώς και για την πιστή εφαρμογή της εκπονηθείσας στατικής μελέτης, η οποία και θα του 

παραδοθεί.  

 

β) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE για το υλικό των χαλίβδινων διατομών και ελασμάτων της κατασκευής  

καθώς και για κάθε υλικό που απαιτείται για την σύνδεση των στοιχείων της κατασκευής (ηλεκτρόδια 

συγκόλλησης). 

 

3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το 

έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως αυτό επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα αυτής.  

 

Άρθρο 9: ΤΕΥΔ 
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΥΔ 

 

Άρθρο 10: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 

Κατακύρωση  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών δύναται να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά τη κρίση της επιτροπής.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το 

άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

 

Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 7 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και 

ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο 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 της διαπραγμάτευσης. Η υποβολή μόνο μίας 

προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης και την 

ανάθεση της σύμβασης. 

 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία 

των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση 

των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, 

ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 

τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο 

και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, 

μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 

την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.  

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον  ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127  του Ν. 4412/2016. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 11: Δικαιούμενοι συμμετοχής στην διαπραγμάτευση 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών ΄ που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 

4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία). 

3.Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
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Άρθρο 12: Λόγοι αποκλεισμού
 
  

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

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 Ένωσης (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 απόφασης-πλαίσιο 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 απόφασης-πλαίσιο 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 αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

2. 

2α) Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και  η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης.  
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

2β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και 

ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις  

4. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 2 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

6. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί,με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημοσίων  συμβάσεων. 

 

 

Άρθρο 13: Κριτήρια επιλογής - Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας 

Στην διαπραγμάτευση γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, 

νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα κατασκευής 

δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών του. Η συμμετοχή στη διαπραγμάτευση προϋποθέτει την πλήρη 

γνώση και την χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης από τους 

ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης 

 

 

Άρθρο 14: Δικαιολογητικά
 
(Αποδεικτικά μέσα) 
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1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 11 και 

12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

του άρθρου 1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών.  

β. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12 και  καταλληλότητας του άρθρου 13 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού 

μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 12. 

 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 12: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης 

ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους 

εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 

γ)  για την παράγραφο 2β του άρθρου 12 της παρούσας:πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Σχετικό το με αριθμ. 

πρωτ. ΕΞ. 184471/10001/1-6-2018 ενημερωτικό έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για την 

ενεργοποίηση στην πύλη του ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr) της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αίτησης και 

αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016.   

Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 

2 του άρθρου 12,  το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 12 της παρούσας. 
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Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

δ. για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 

σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

ε) Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ότι δραστηριοποιούνται στον τομέα 

κατασκευής δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 

αρμόδια δημόσια αρχή. 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί 

τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

 

Άρθρο 15: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στην διαπραγμάτευση κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 5 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 16: Εγγυήσεις 

1.Εγγύηση συμμετοχής (Πρβλ παρ.1α, 3, 4, 5 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 
 
:  

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016) 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση, θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή 

ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ(39.162,50) , ήτοι  783,25 € 

Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής υπάρχει στο παράρτημα IV. 

η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και   

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
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1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 

2.  Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής υπάρχει στο παράρτημα IV. 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της 

παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

των ειδών της ομάδας κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται 

σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του 

μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.  

 

Άρθρο 17: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.
 
είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 

4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία 

διερμηνέων. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Μαλανδράκης Ιωάννης 
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ΑΔΑ: 6ΡΑΕΩΞ5-1Θ3



 

ΑΠ: 12709/10-10-2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

 

 

 

 

Υπηρεσία: 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠ.:  

ΧΡΗ/ΣΗ :     

 

Κατασκευή µεταλλικής 

υποστύλωσης τµήµατος 

κτιρίου Γυµνασίου – 

Λυκείου Κολυµβαρίου 

 

48.561,50 € ΜΕ ΦΠΑ 

2018  

 

                             

 

 

                                                              ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην κατασκευή προσωρινής µεταλλικής υποστύλωσης 

τµήµατος του σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου Λυκείου Κολυµβαρίου. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηµατοδοτούµενου από το ΕΠ Κρήτης έργου “Αναβάθµιση 

Υποδοµών Σχολικής Μονάδας Γυµνασίου-Λυκείου Κολυµβαρίου ∆ήµου Πλατανιά”, έχει 

προκύψει η ανάγκη υποστύλωσης τµήµατος των κτιρίων, προκειµένου να µπορέσουν να 

υλοποιηθούν οι απαιτούµενες εργασίες ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήµατος, οι οποίες 

προτείνονται στην εγκεκριµένη µελέτη ενίσχυσης του κτιρίου (που έχει εκπονηθεί από τον 

µελετητή Γιαννουδάκη Γεώργιο). Η δεδοµένη ανάγκη αυτή δεν ήταν γνωστή εξαρχής, αλλά 

προέκυψε κατά την αποκάλυψη της θεµελίωσης του κτιρίου, και µελετήθηκε εκ νέου από τον 

µελετητή του έργου, ο οποίος προχώρησε σε τροποποίηση της αρχικής µελέτης και σε εκ νέου 

πρόταση τεχνικής λύσης. 

Συγκεκριµένα, λόγω των εργασιών ενίσχυσης του φέροντα οργανισµού που πρέπει να γίνουν 

στο ισόγειο κτίριο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, επιβάλλεται η προσωρινή υποστύλωση, 

προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η καθαίρεση και ανακατασκευή δυο υποστυλωµάτων. 

Ως λύση προσωρινής υποστύλωσης προτάθηκε από τον ανάδοχο του έργου, και εγκρίθηκε από 

τον µελετητή της µελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου, η υποστύλωση των δοκών που 

µεσολαβούν µεταξύ των υποστυλωµάτων που θα καθαιρεθούν, µε µεταλλική κατασκευή από 

δοµικό χάλυβα θερµής έλασης τύπου ΗΕΑ.  

Η εν λόγω κατασκευή της υποστύλωσης, αποτελείται από δύο αυτοφερόµενα χωροδικτυόµατα 

από δοµικό χάλυβα των οποίων οι δοκοί διατοµής ΗΕΑ 200 αποτελούν τους κύριους 
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µεταφορείς φορτίων τοποθετηµένοι ως στρωτήρες πάνω στη στάθµη του εδάφους και ως 

δοκοί µεταφοράς των δυνάµεων στα υποστυλώµατα. Στην εγκάρσια διεύθυνση, δοκοί 

διατοµής ΗΕΑ 160 παραλαµβάνουν το φορτίο της υπερκείµενης δοκού και το µεταφέρουν στις 

ΗΕΑ 200 οι οποίες µε τη σειρά τους µεταφέρουν τα φορτία στους στρωτήρες πάλι µε ΗΕΑ 160. 

Έτσι διαµορφώνονται φατνώµατα από ΗΕΑ 160. Σχεδόν σε όλα τα φατνώµατα τοποθετείται 

εγκάρσια δοκός ΗΕΑ160  εν ίδει ελκυστήρα πάνω από τον στρωτήρα. Επίσης έχουν 

τοποθετηθεί λοξά στοιχεία ΗΕΑ160 και ΗΕΑ100 για να προσδώσουν την απαραίτητη ακαµψία 

στην κατασκευή. Όλες οι συνδέσεις των στοιχείων είναι συγκολλητές και θα 

πραγµατοποιηθούν επιτόπου στο εργοτάξιο. 

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής των υποστυλωµάτων η µεταλλική 

υποστύλωση θα καθαιρεθεί από τον ανάδοχο και τα υλικά θα παραµείνουν στο χώρο του 

εργοταξίου, προκειµένου να αξιοποιηθούν από το ∆ήµο, µετά από τις απαιτούµενες 

διαδικασίες. 

Για τον υπολογισµό των στοιχείων της µεταλλικής υποστύλωσης, έχει συνταχθεί από τον 

ανάδοχο η  ανάλογη µελέτη, η οποία έχει εγκριθεί από την ∆ΤΥ, αφού προηγουµένως ετέθη 

υπ΄όψη του µελετητή του έργου κ. Γιαννουδάκη 

Στον ανάδοχο θα παραδοθεί το σχετικό τεύχος της εγκεκριµένης µελέτης υποστύλωσης. 

              

                                                 Αλικιανός  Οκτώβριος  2018 
 

 Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 

 

  
 

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

 

 

 

                   

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

∆/ΝΣΗΣ Τ.Υ.∆. ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
 
 

 
ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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                                         Αλικιανός  Οκτώβριος  2018 
 

 Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 

  
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΤΥ∆Π 

 

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                                                             

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Ποσότητα Αξία Ολική

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Kgr 12.050,00 0,90 10.845,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.845,00 10.845,00

Ενιαίος Φ.Π.Α. 0,24 2.602,80

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 13.447,80

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Kgr 12.050,00 2,17 26.148,50

ΣΥΝΟΛΟ 26.148,50 26.148,50

Ενιαίος Φ.Π.Α. 0,24 6.275,64

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 32.424,14

ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Kgr 12.050,00 0,18 2.169,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.169,00 2.169,00

Ενιαίος Φ.Π.Α. 0,24 520,56

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.689,56

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 39.162,50

Ενιαίος Φ.Π.Α. 9.399,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο  Κ Ο Σ Τ Ο Σ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ 48.561,50

Μονάδα 
Μέτρησης

Τιµή 
Μονάδας

Κατασκευή υποστήλωσης από σιδηροδοκούς- 

χαλυβδόφυλλα ή κοιλοδοκούς σύµφωνα µε την στατική 

µελέτη.

Κατασκευή υποστήλωσης από σιδηροδοκούς- 

χαλυβδόφυλλα ή κοιλοδοκούς σύµφωνα µε την στατική 

µελέτη.

Κατασκευή υποστήλωσης από σιδηροδοκούς- 

χαλυβδόφυλλα ή κοιλοδοκούς σύµφωνα µε την στατική 

µελέτη.
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Άρθρο 1ο  Αντικείµενο συγγραφής 

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσίας για την κατασκευή µεταλλικής 

υποστύλωσης τµήµατος κτιρίου του Γυµνασίου- Λυκείου Κολυµβαρίου.  

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση  θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. τις διατάξεις  του Ν.4412/2016  

 

Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Το Συµφωνητικό  

β. Η οικονοµική προσφορά 

γ. Η συγγραφή Υποχρεώσεων  

δ. Η  Τεχνική περιγραφή 

ε. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός  

 
Άρθρο 4ο :Χρόνος  παροχής υπηρεσίας  

Ως  χρόνος  εκτέλεσης των εργασιών  ορίζεται 3 µήνες  από την   ηµεροµηνία υπογραφής  της 

σύµβασης 

Άρθρο 5ο :Υποχρεώσεις του αναδόχου  

5.1 H συµµετοχή στην διαδικασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο, ότι 

οι διαγωνιζόµενοι έχουν λάβει γνώση της φύσης των εργασιών  και έχουν πλήρη γνώση των 

γενικών και τοπικών συνθηκών.   

5.2. Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του 

φυσικού περιβάλλοντος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα 

(ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, µε 

δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης. 

5.3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας  

µε εξειδικευµένο έµπειρο  προσωπικό, µηχανήµατα, φορτηγά αυτοκίνητα εργαλεία κ.λ.π.  και 

ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή 

της.  

5.4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του 

ή στο προσωπικό του εργοδότη, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 

εκτέλεσης εργασιών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:  

Να παρέχει µέσα ατοµικής προστασίας, να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των 

µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει/εκπαιδεύει για την 

αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και 

να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

5.5. Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νοµοθεσία  περί µέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής 

σήµανσης, περί µέτρων υγιεινής κλπ αποδεχόµενος ότι είναι ο µόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για οποιαδήποτε ατύχηµα  ήθελε προκληθεί από αµέλεια 

εφαρµογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.  

5.6. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών (πχ διακοπή ή ρύθµιση της κυκλοφορίας κλπ) 

5.7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται µε την υπηρεσία για την οργάνωση και εκτέλεση 

της εργασίας.  Επίσης θα πρέπει να τηρεί ηµερολόγιο και να λαµβάνει  φωτογραφίες πριν και 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.  

 

 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιµών  

Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 

 

Άρθρο 7ο  Ανωτέρα Βία  

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 

είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 

γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 

αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 

εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος 

οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν 

λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος 

ανάλογα. 

 

Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωµής 
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Η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο ποσόν που θα διαµορφωθεί, µετά την προσφορά που 

θα δώσει επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης (σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές της), προκειµένου να είναι µειοδότης. 

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνει σε τρεις δόσεις και ανάλογα µε την πρόοδο των 

εργασιών, βάσει επιµέτρησης της υπηρεσίας και σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, 

εφόσον δεν υπάρχουν νοµικά κολλήµατα και µετά τον προληπτικό έλεγχο από τον επίτροπο 

του ελεγκτικού συνεδρίου  σύµφωνα µε τον ν.  3202/2003. 

Αναλυτικότερα η πρώτη δόση θα καταβληθεί µε την  µεταφορά και εναπόθεση στο χώρο του 

εργοταξίου όλων των αναγκαίων υλικών και τεχνικών µέσων για την υλοποίηση της υπηρεσίας,   

η δεύτερη µε την συναρµολόγηση της κατασκευής και η τελευταία µε την αποξήλωση της µετά 

το πέρας των εργασιών ενίσχυσης του κτιρίου. 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 

αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει 

σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 9ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

O ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που 

ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

 

Άρθρο 10ο :     Επίλυση διαφορών 

 ∆ιαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

                                          Αλικιανός  Οκτώβριος  2018 
 

 Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 

  
 

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

 

                   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
∆/ΝΣΗΣ Τ.Υ.∆. ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 
 

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Κατασκευή µεταλλικής κατασκευής υποστύλωσης τµήµατος Γυµνασίου-Λυκείου Κολυµβαρίου» 

ΑΔΑ: 6ΡΑΕΩΞ5-1Θ3



 

Προϋπολογισμού δαπάνης: 48.561,50€ με ΦΠΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Ποσότητα Αξία Ολική

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Kgr 12.050,00

ΣΥΝΟΛΟ

Ενιαίος Φ.Π.Α. 0,24

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Kgr 12.050,00

ΣΥΝΟΛΟ

Ενιαίος Φ.Π.Α. 0,24

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Kgr 12.050,00

ΣΥΝΟΛΟ

Ενιαίος Φ.Π.Α. 0,24

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Ενιαίος Φ.Π.Α.

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο  Κ Ο Σ Τ Ο Σ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ

Μονάδα 
Μέτρησης

Τιµή 
Μονάδας

Κατασκευή υποστήλωσης από σιδηροδοκούς- 

χαλυβδόφυλλα ή κοιλοδοκούς σύµφωνα µε την στατική 

µελέτη.

Κατασκευή υποστήλωσης από σιδηροδοκούς- 

χαλυβδόφυλλα ή κοιλοδοκούς σύµφωνα µε την στατική 

µελέτη.

Κατασκευή υποστήλωσης από σιδηροδοκούς- 

χαλυβδόφυλλα ή κοιλοδοκούς σύµφωνα µε την στατική 

µελέτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής).............................  

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) .........................................  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι 

εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

…………………………………..  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

…………………………………..  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................… ατομικά και για κάθε 

μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 

της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 

..................… Διακήρυξη …………………………… της (Αναθέτουσας Αρχής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ............... Η παρούσα εγγύηση καλύπτει 

μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ 

όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει 

μέχρι και την ………………………………………………….. .  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών 

επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

 

 

 

 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής .................................  

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής ................................  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.  

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

……………………………………… 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: .................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των …/ της 

υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ 

Διακήρυξη ........................... της (Αναθέτουσας Αρχής). Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και 

θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 

να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε 

περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 

δικαίωμα να εκδίδουμε 
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