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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Άγιος Στέφανος,   /10/2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. Πρωτ:  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  
& Αθ. ∆ιάκου 1  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες Xρυσαφογεώργη Μαρία  
ΤΗΛ.: 2132030613                 
FAX.: 2132030630  
 

Περίληψη: ∆ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού «Eργασίες δοµηµένης   
        καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγ.Στεφάνου»  

 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 
Α. Τις διατάξεις: 
1. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
2. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 
και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
4.  του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 
5. την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α) 
6. το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) όπως κωδικοποιήθηκε µε το 
άρθρο. 28 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α) 
7. την υπ΄ αριθµ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291 Β) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών   
 

B. Την 193/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της παροχής υπηρεσιών « Eργασίες δοµηµένης   
καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγ.Στεφάνου» 
 
Γ. Την ……./2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και διετέθη η απαιτούµενη πίστωση για 
την εργασία.  
 
∆. Το γεγονός ότι θα προκληθεί συνολική δαπάνη ύψους 4.498,98€ σε βάρος  
του Κ.Α. 70.6261.0013 του προϋπολογισµού ο.ε. 2013,  
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. 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
 

πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατά-
κύρωσης  τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση υπηρεσιών «Eργασίες 
δοµηµένης καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγ.Στεφάνου Συνολικού  
ενδεικτικού προϋπολογισµού: τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και 
ενενήντα οκτώ λεπτών συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.(4.498,98€) 
Και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.  
Η εκτέλεση της υπηρεσίαςδιέπεται από τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως 
έργων και προµηθειών ΟΤΑ». 
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 
 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Ζ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Η) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την …/…/2013 στο ∆ηµοτικό κατάστηµα που 
βρίσκεται στη Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1  ενώπιον της 
αρµόδιας επιτροπής. 

 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: ……9:00πµ…… 
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: ……09:30πµ 
 

 2)  Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της 
υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η παρούσα διακήρυξη 
β)  Οι Τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
 

3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
 

1) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
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∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις 
αυτών, που διαθέτουν το κατάλληλο και επαρκές ασφαλισµένο προσωπικό 
και εξοπλισµό για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών.  
 
Τα συµπράττοντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση 
και υπογραφή της σύµβασης να καταθέσουν συµβολαιογραφική πράξη, που 
θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την 
πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νοµική µορφή στην ανάδοχο 
κοινοπραξία. 
 
2) Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινής 
αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά: 
 
οι Έλληνες πολίτες: 
 
2.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
 
2.2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωση, 
που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισµού. 
2.3. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί 
σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
 
2.4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους κατά 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
2.5. Επίσης, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού, για την επιλογή των 
υποψήφιων αναδόχων, δήλωση του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση 
των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων 
εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει 
προκειµένου να αξιολογηθούν καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου. 
 

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη 
µορφή τους, γίνονται όµως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/99) την αποδεικτική 
ισχύ του πρωτοτύπου. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά διατάξεις. Οι  
υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.  
 
3) Οι Αλλοδαποί  
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
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γ) Πιστοποιητικά των κατά περίπτωση αρµοδίων αρχών της χώρας 
εγκατάστασής τους από τα οποία να προκύπτουν οι αντίστοιχες 
ενηµερότητες.  
δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 
επαγγελµατικούς καταλόγους. 
 
4.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµιδεπά ή αλλοδαπά 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των 2.1 έως 2.5. 
 
4.4  Οι συνεταιρισµοί  
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ) Τα πιστοποιητικά των (γ) και (δ) της παρ. 3 
 

 Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 
 

 Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, 
εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την 
προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την 
προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία µε 
υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό. Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα 
καταθέτουν αυτοπροσώπως οι  διαγωνιζόµενοι µε την επίδειξη της 
ταυτότητάς των. Για τις ανώνυµες εταιρείες, το εξουσιοδοτηµένο άτοµο εκτός 
της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρείας όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο 
διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να 
παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.  

   Για τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα δύναται να παραστεί νόµιµα  εξουσιοδοτη-             
   µένο άτοµο το οποίο θα προσκοµίσει και την ταυτότητα του.  
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε 
τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως 
προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, 
 ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να 
 αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον 
 δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.  

 
 Για τους συµµετέχοντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 
 νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη 
 δήλωση, βεβαιωµένου του γνησίου υπογραφής του δηλούντος από 
 αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
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Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 
1.1. Οι διαγωνιζόµενοι παραδίδουν την προσφορά µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο στον οποίο αναγράφεται:  
 
α) ο τίτλος της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας 
β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"  
γ) η επωνυµία αυτού 
 
Ο φάκελος αυτός τοποθετείται µέσα σε άλλο φάκελο που είναι ανοικτός, στον 
οποίο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που ορίζονται στη 
διακήρυξη.  

1.2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή 
τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει 
να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται 
για εταιρείες από τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

1.3. Σε όλες τις δηµοπρασίες οι ενδιαφερόµενοι παρίστανται µόνον 
αυτοπροσώπως.  
Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους 
συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες 
εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  
Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο.  

 
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες 
από µια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το 
µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει 
ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες 
αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους 
ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας.  
∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, 
υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που 
αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο.  

1.4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά συστηµένη 
επιστολή στην εξής διεύθυνση: 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.∆ΙΑΚΟΥ 

 Τ.Κ. 145 65-  ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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 Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που 
 αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
 διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

2) Εγγυήσεις 
 

Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί του 
προϋπολογισµού της δαπάνης της εργασίας και θα έχει ισχύ επί ένα 
τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
 
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.  
 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.  
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση 
του διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της 
σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του συµβατικού 
ποσού, (δηλαδή του προσφερόµενου ποσού). 
 
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.  
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.  
 
 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1) Παραλαβή προσφορών 
 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης 
αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη.  

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της 
προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης 
αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή 
το πιστοποιητικό ταυτότητας.  
 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 
η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα 
πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά 
την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, 
εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και 
µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.  
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Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο ∆ήµο εκπρόθεσµα 
ή κατατίθενται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ΄ αυτούς που 
τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσµες. 
 

2) Έλεγχος δικαιολογητικών 

1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια 
συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε 
φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να 
φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης.  
 
2. Ο φάκελος που περιέχει την «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον 
ανοικτό φάκελο, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος 
αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.  
 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι 
παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία 
καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα 
αποκλειστούν.  
 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας και ο 
πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη 
δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους και τους καλεί να 
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά 
τους. 
 

3) Αποσφράγιση των Προσφορών 
 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, 
αποσφραγίζονται κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές 
ανακοινώνονται δηµόσια. 
 
2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.  
 

4) Ανακήρυξη αναδόχου 
 

1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµήν. Σε  
περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαµηλότερη 
τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών. 
 
2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό 
της δηµοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται 
έκπτωτος µε αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 
 

5) Ενστάσεις 
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1. Οι ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που 
διενέργησε τη δηµοπρασία στο δήµο, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή 
της δηµοπρασίας εργάσιµη ηµέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήµο 
πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή που 
διενήργησε τη δηµοπρασίας. 
 
2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η αρµόδια Επιτροπή. 

 
 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

1) Κατακύρωση 
 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα 
σε δέκα ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η 
κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, 
είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
 

 
2) Κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός 
του ΦΠΑ µε τον οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 

 
           3) Τρόπος Πληρωµής 

 
Η αµοιβή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή και σύµφωνα µε 
το πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης που θα συνταχθεί για το λόγο αυτό από την 
αρµόδια Επιτροπή . 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος 
του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το 
ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 
πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 
 

                       4) Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες  για τρεις µήνες (3) 
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 
 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το 
 ∆ήµο, πριν από την λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε 
 τρεις (3) µήνες. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
 παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 
 διαγωνισµού. 
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5) Παραλαβή της υπηρεσίας 
 
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του 
αναδόχου 
 
 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες από το Τµήµα Προµηθειών - αρµόδια υπάλληλος Χρυσαφογεώργη 
Μαρία, τηλέφωνο επικοινωνίας  213 20 30 613 και φαξ 2132030630. 
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που την 
συνοδεύουν χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα   
Προµηθειών ∆ήµου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 και Αθανασίου ∆ιάκου στον 
Άγιο Στέφανο. 
 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος.  
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης, αρχικής 
και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις: 
 

• του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το 

άρθρο  209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
• την υπ'  αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος 

Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 
• την υπ΄ αριθµ. 8/2013  µελέτη της …………………… του ∆ήµου, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α). 
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Ζ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
 

 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο στην εφηµερίδα: 
 

• ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
 
Η δαπάνη δηµοσίευσης και τυχόν επαναλήψεων της,  βαρύνει τον ανάδοχο. 
Οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν κατά την 
υπογραφή της σύµβασης. 

 
 
 

 
 
  

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   

   
 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 


