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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 26/2018 έκτακτης Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 
Αριθ. Απόφασης : 161/2018                                  
 

                                                                                             
                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου  “Δημιουργία 
δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1ο Β.Ν.Σ. Νέας 
Φιλαδέλφειας και στον 1ο Β.Ν.Σ. Νέας Χαλκηδόνας” (Α.Μ: 
96/18)-Διάθεση πίστωσης». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 
15 του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. συνήλθε σε  έκτακτη 
Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την 
αριθ. πρωτ. 15614/26/15-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. 
Αριστείδη Βασιλόπουλου, που γνωστοποιήθηκε αυθημερόν, λόγω κατεπείγοντος, είτε τηλεφωνικά 
είτε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 
παρ. 6 του Ν.3852/10, και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, παρισταμένου ως γραμματέα 
του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κωνσταντίνου με βαθμό Α΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ήταν :      
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) 
Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ, 5) Γαλαζούλα Αλίκη, 6) Ανανιάδης 
Νικόλαος 7) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 8) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, μέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε: 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 15396/14-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, η οποία έχει ως εξής : 
 
ΘΕΜΑ:  Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ 

ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 1ο ΒΝΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΤΟΝ 1ο ΒΝΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»  Α.Μ. 96/2018  

Β. ΨΗΦΙΣΗ (ΔΙΑΘΕΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

 
Κύριε Πρόεδρε, 

 

     Παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να εισάγετε το 

θέμα για λήψη σχετικής απόφασης. 

     Για ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής, σας γνωρίζουμε ότι: 

1. Με την υπ’ αρ. 157/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η έγκριση τροποποίησης 

του τεχνικού προγράμματος, με την υπ’ αρ. 159/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

έγινε η έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με 

το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α/08082016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

    2. Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η  δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1ο 

ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας και στον 1ο ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας. 

 Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα κτίρια των παιδικών σταθμών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας 

– Νέας Χαλκηδόνας αφορούν τη συντήρηση τους, προκειμένου να είναι πλήρως λειτουργικοί. Οι 
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εργασίες είναι κυρίως οικοδομικές (χρωματισμοί, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις, 

ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές κλπ).  

Προβλέπεται επίσης να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στα ηλεκτρολογικά δίκτυα καθώς και 

στον περιβάλλοντα χώρο του κάθε σταθμού όπως εργασίες πρασίνου, τοποθέτησης περγκόλων 

καθώς και εξοπλισμού παιδικών χαρών για νήπια.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται : 

 

    Α. Η Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου ««ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 1ο ΒΝΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 1ο ΒΝΣ ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»  Α.Μ. 96/2018 

 

    Β. Η λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης (διάθεσης) της πίστωσης του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, με στοιχεία: 

 

Α/Α ΕΡΓΟ Κ.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ (€) 

ΠΟΣΟ/ΕΤΟ

Σ 

ΑΡ. 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

CPVS 

1 

Δημιουργία δύο νέων 

βρεφικών τμημάτων στον 

1ο ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας 

και στον 1ο ΒΝΣ Νέας 

Χαλκηδόνας 

15.7311.003 74.276,00€ 

 

50.000,00€ 

2018 

 

24.276,00€ 

2019 

96/2018 45214100-1 

 

ΠΑΥ: 

299/2018 

 

 

Παρακαλείται η Οικ. Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, με απόφασή 

της να εγκρίνει τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 74.276,00€, το οποίο 

κατανέμεται ως εξής: 

- Στο οικονομικό έτος 2018 ποσό 50.000,00€ 

- Στο οικονομικό έτος 2019 ποσό 24.276,00€ 

 

Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2019, πρέπει να εκδοθεί και να καταχωρηθεί αμέσως και κατ' 

απόλυτη προτεραιότητα, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορά στην 

εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού, ήτοι ποσό 

24.276,00€ 

ΑΔΑ: Ψ60Ι46ΜΩ0Ι-ΡΚΙ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού & Φορολογικών Υποθέσεων, στο οποίο 

κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης κ.λπ.). 

Συνημμένα : 1.Διακήρυξη της Α.Μ. 96/2018 μελέτης 

 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά 
την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 26/2018 Πρακτικό της 
Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 
1ε του Ν.3852/2010, αυτές  του Ν. 4412/16, τις λοιπές αναφερόμενες στην εισήγηση της παρούσας 
διατάξεις, την υπ’ αριθμόν 96/2018 μελέτη του έργου, τις αριθ. 157/18 και 159/18 αποφάσεις 
Δημ./ Συμβουλίου καθώς και όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της: 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία  
(7 ΥΠΕΡ-1 «ΠΑΡΩΝ») 

 
 
    Α. Καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου ««ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ 

ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 1ο ΒΝΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 1ο ΒΝΣ 

ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»  (Α.Μ. 96/2018), όπως αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα. 

 

    Β. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικ. έτους 2018 για το έργο με στοιχεία: 

 

Α/Α ΕΡΓΟ Κ.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ (€) 

ΠΟΣΟ/ΕΤΟ

Σ 

ΑΡ. 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

CPVS 

1 

Δημιουργία δύο νέων 

βρεφικών τμημάτων στον 

1ο ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας 

και στον 1ο ΒΝΣ Νέας 

Χαλκηδόνας 

15.7311.003 74.276,00€ 

 

50.000,00€ 

2018 

 

24.276,00€ 

2019 

96/2018 45214100-1 

 

ΠΑΥ: 

299/2018 

 

και τη δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού 74.276,00 €,  το οποίο κατανέμεται ως εξής: 

 

- Στο οικονομικό έτος 2018 ποσό 50.000,00€ 

- Στο οικονομικό έτος 2019 ποσό 24.276,00€ 
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Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2019, πρέπει να εκδοθεί και να καταχωρηθεί αμέσως και κατ' 

απόλυτη προτεραιότητα, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορά στην 

εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού, ήτοι για 

ποσό 24.276,00€ 

 Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού & Φορολογικών Υποθέσεων, στο οποίο 

κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

(έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κ.λπ.). 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Λ.Γεωργαμλής, ο οποίος ψήφισε «παρών» 

κατά την διενεργηθείσα ψηφοφορία. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  161/2018 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
   
                                                                                               

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                    
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εμμανολία 

 
 
 

Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήμαρχο Προσχολικής Αγωγής 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
6. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών 
7. Δ/νση Προσχολικής Αγωγής 
8. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
9. Τμήμα Λογιστηρίου 

10. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
 
 

Συνημμένοι : Όροι διακήρυξης δημοπρασίας του έργου. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 1ο ΒΝΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΣΤΟΝ 1ο ΒΝΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ " 

 

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας , 

 

διακηρύσσει τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου που αφορά στη Συντήρηση παιδικών 

σταθμών, με CPV 45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λπ.- Πληρωμή Αναδόχου 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.Ε.) και το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, 

σύμφωνα με την, με αρ. 157/2018, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης τροποποίησης 

του Τεχνικού Προγράμματος  και την με αρ. 158/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  περί 

έγκρισης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2018 και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 15.7311.003 με τίτλο «Δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1ο ΒΝΣ 

Νέας Φιλαδέλφειας και στον 1ο ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας» ποσού 50.000,00€ [ποσό 24.276,00€ θα 

βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019]1 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις 2 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ 3, Ν. 4013/2011.   

 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152, του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

                                                           
1  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα 

να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο 
το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και 
ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή 
ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός 
προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

2 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 

ΑΔΑ: Ψ60Ι46ΜΩ0Ι-ΡΚΙ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων : 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 

20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) 

«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

 - του Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει 

 - του άρθρου 26, του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,3 

 - του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 - του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” όπως ισχύει , 

- του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, 

- της, με αρ. Π1 2380/2012, Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων », 

- του Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).4 

- του Π.Δ. 99/2017 (Φ.Ε.Κ. 141 Α /2017) «Καθορισμός προυποθέσεων αδειοδότησης και 

λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών 

προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων», της με αριθμ. 12 Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 

14016/24-4-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών 

 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις5, καθώς και λοιπές 

                                                           
3 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 

4 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
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διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές 

άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της 

πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον 

είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο Διάθεση διακήρυξης – Πληροφορίες 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1, του άρθρου 2, του Ν. 

4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 

 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

ζ) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

η) η τεχνική έκθεση, 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και 

στο ΤΕΥΔ του άρθρου 4, παρ. 1, της παρούσης, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.dimosfx.gr, καθώς και δωρεάν διάθεση τους από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας από 

όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να παραλάβουν το αριθμημένο και σφραγισμένο έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς, μέχρι τις 25/06/2018 και ώρα 14:30. 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, οδός  Αχαρνών 464 & Αγ. 

Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα, 2ος όροφος, τηλ. : 2102589917 (εσωτ. 202, 204) και Fax : 

2102589915, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια : Σγουράκη Ελένη, Μπαμπάκου Ηλέκτρα). 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Δικαιολογητικά συμμετοχής 

                                                                                                                                                                                                 
5 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

http://www.dimosfx.gr/
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Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3698/Β/16.11.16. 

Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και να 

υπογράφεται: 

 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή, όταν πρόκειται 

για εταιρεία,  

 από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 

Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή με το νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε., 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. 

εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο, 

πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει 

θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

 

3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 

Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 

να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. 

 

4. Αντίγραφο του πτυχίου ΜΕΕΠ ή βεβαίωσης εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα για 

έργα κατηγορίας Α1 και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή 

από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί να 

εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί 
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επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί 

διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να 

συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαμβάνει 

μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από 

την εταιρεία αυτή. 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του 

εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 

Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη 

κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες του έργου, τους όρους 

διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης και τα αποδέχεται πλήρως. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο Υποβολή προσφορών: Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού, για το έργο 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 1ο ΒΝΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΟΝ 1ο ΒΝΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», που θα διεξαχθεί την 28η  Ιουνίου 2018, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.6 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν κλειστές 

έγγραφες προσφορές, μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, στη διεύθυνση: (Δεκελείας 97, Νέα 

Φιλαδέλφεια, 14341). 

Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις 

προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, 

την καθορισμένη ημέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. 

2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο (συστημένη 

επιστολή ή ταχυμεταφορά) και να παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη, με 

την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσης. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις 

προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες. Εκπρόθεσμες 

προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

4. Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 

                                                           
6 Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
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 Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 1ο ΒΝΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 1ο ΒΝΣ 

ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» & η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 

5. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

 όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης  

 τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

6. Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα 

είναι μέσα σ’ αυτόν. 

7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα 

8. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του 

Ν. 4412/16. 

9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης. 

10. Τυχόν διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα, μόνο όταν ζητούνται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών ή εγγράφως από την Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  Χρόνος –Τόπος & Τρόπος αποσφράγισης των προσφορών 

Ημερομηνία διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού, είναι η 28/6/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. 

 

Τόπος αποσφράγισης των προσφορών ορίζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα, (Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα, 2ος όροφος). 

 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 

την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή 

ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή ακριβή ώρα που 

κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
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Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

 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. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79, παρ. 2, 

Ν. 4412/2016. 

 

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 λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του ιδίου άρθρου. 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 (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 του διαγωνισμού. 

 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η 

επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, και 

τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, 

όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και 

καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η 
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ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω 

πρακτικό. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 

κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα 

μέλη της Ε.Ε. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 4 της 

παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην 

περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται 

σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους 

προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται 

στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

 

ε) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή 

τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει. 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο 

μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 

παρούσης. 

 

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

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) 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. 

 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 
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α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 

εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 

παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και για δέκα (10) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. 

 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79, παρ. 2, Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή 

ανακριβή, ή 

 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη 

λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 106, του Ν. 4412/2016. 
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Αχαρνών 464 & Αγίων Αναργύρων ) εντός προθεσμίας 

δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 

 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων του άρθρου 9 της παρούσης, ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 

καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

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, σύμφωνα με την περίπτωση δ, της παραγράφου 2, του άρθρου 106, του 

Ν.4412/2016. 

 

Οι ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται από την αναθέτουσα αρχή, 

μέσω της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 

από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο 

των εκατόν ογδόντα (180) ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 97, Ν.4412/2016).Στο 

διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, 

ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Νόμισμα - Γλώσσα 
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Όλες οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ (€). Στις προσφερόμενες τιμές δεν θα 

συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και η αγγλική. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης και κατά των αποφάσεων της Προϊσταμένης Αρχής υποβάλλεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 και 127 του Ν.4412/16. 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την 

κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για την νομιμότητά τους από το Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι δυνατή η προσβολή τους, κατά τις διατάξεις του Ν.3463/06 

(Δημοτικός Κώδικας), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται, βάσει των διατάξεων της παρ. 1α, του 

άρθρου 72, του Ν.4412/16. 

 

 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 

του έργου, χωρίς το ΦΠΑ., σύμφωνα με την παρ. 1β, του άρθρου 72, του Ν.4412/16. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  Εκτέλεση της σύμβασης - Προθεσμίες 

Η εκτέλεση της σύμβασης, η πληρωμή του έργου, καθώς και η προσωρινή και οριστική παραλαβή 

θα γίνουν σύμφωνα με τα άρθρα 134 έως και 181, του Ν.4412/16. Η συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  Επανάληψη δημοπρασίας 
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Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 

καθορίσει με πράξη της η Οικονομική Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή e-mail 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 

την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του 

διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την 

προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες 

ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  Δημοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Δικαιολογητικά που προσκομίζει ο προσωρινός μειοδότης 

 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς 

(που έχουν αναφερθεί ρητώς και στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση) κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 

σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε 

ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

 

 αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας 

ασφάλισης, 

 

 αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

 
 

 σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

 

 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα  πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν 

προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, 

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, που 

προηγούνται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (ημερομηνία διεξαγωγής 

διαγωνισμού). 
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Προκειμένου για διαγωνιζόμενο, φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με 

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1998 

 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L358 της 31-12-98) 

 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 

 

Σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας. 

 

Προκειμένου για εταιρείες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου: 

 

 για τους διαχειριστές  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. και ΙΚΕ) και 

 

 για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),από το 

οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. 

 

  Προκειμένου για κοινοπραξίες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού 

μητρώου, για κάθε οικονομικό φορέα, που συμμετέχει στην κοινοπραξία. 
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  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Για τους αλλοδαπούς πολίτες και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και σε περίπτωση 

που στη χώρα τους δεν εκδίδονται ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω δικαιολογητικά, αυτά 

αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

 

 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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