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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο ΥΓ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

τη με ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Μ Ω Ν  Ο Δ Ο Σ Τ Ρ Ω Μ Α Τ Ω Ν  Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν  Δ Ε Υ Α ΛΑ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Μ Ω Ν  Ο Δ Ο Σ Τ Ρ Ω Μ Α Τ Ω Ν  Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν  Δ Ε Υ Α Λ  

Σ Τ Ι Σ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ  Σ Τ Ι Σ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ  

Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η Σ  Κ Α Ι  Λ Ο Υ Τ Ρ Ο Π Ο Λ Η Σ  Θ Ε Ρ Μ Η ΣΜ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η Σ  Κ Α Ι  Λ Ο Υ Τ Ρ Ο Π Ο Λ Η Σ  Θ Ε Ρ Μ Η Σ

προϋπολογισμού  59.762,01 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομο-

θεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 

του ως άνω έργου.
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Άρθρο 1  ο   Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).   

1.2  Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης – Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) που έχει έδρα :  

Οδός : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17
Ταχ.Κωδ. :  81 100
Τηλ. : 22510-24444 / 22510-46388
Telefax : 22510-40121
E-mail :  deyam@otenet.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 
τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσουν.  

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι η Τεχνική 
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Άρθρο 2  ο   Παραλαβή τευχών δημοπράτησης

Τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 και  το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς  που  θα  συμπληρωθεί  από  τους  διαγωνιζόμενους  διατίθενται  από  την 
Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17–1ος όροφος, πληροφορίες 
κ. Φινδανής Παρασκευάς (τηλ.22510-24444).

                   Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν όλα τα συμβατικά τεύχη και το 
Έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς,  είτε  από  την  επίσημη  ιστοσελίδα  της  Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  
(www      .      deyamyt      .      gr      ), είτε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μέχρι και την Τρί-
τη 16 Ιουνίου 2015.

Για την παραλαβή του συνόλου των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) €, εκτός αν αναλάβουν την αναπαρα-
γωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Άρθρο 3  ο   Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό – 
  Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται  στο άρθρο 16,  το φάκελο της 
προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους: 
α) το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και β) το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος: Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετο-
χής ή Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς αντίστοιχα, τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, 
τη  διεύθυνση  (οδός,  αριθμός,  Τ.Κ.,πόλη,  τηλέφωνο,  fax και  ενδεχομένως,  εφόσον  υ-
πάρχει, e-mail) του προσφέροντος/ διαγωνιζόμενου. 

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

                  Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού σφραγισμένος. 

3.3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως 
στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του  
ΚΔΕ. 
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Έχουν  δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά,  ανάλογα με τη  νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου : 

• σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολή-
πτης, 

• σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος   εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης, 

• σε  περίπτωση  μεμονωμένης  Ε.Π.Ε. ή  Ιδιωτικής  Κεφαλαιουχικής  Εταιρείας 
(Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,  

• σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε., το εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. 
 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζομένων από το ίδιο φυ-
σικό πρόσωπο.

 3.5          Προσφορές  εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι  απαράδεκτες   και επιστρέφο-
νται χωρίς να ανοιχτούν. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρό-
θεσμη υποβολή (την ακριβή ώρα   που υποβλήθηκε η προσφορά) και την απορρίπτει ως 
απαράδεκτη. 

Άρθρο 4      ο       Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την 
ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 16 της παρούσας. 
Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προ-
σφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ, δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 11.00, ο 
Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη 
της παραλαβής των προσφορών. 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στον «πρόχειρο διαγωνισμό» γίνεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν,  σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού για το αποτέλεσμα της δημο-
πρασίας.

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται η Επιτροπή  Διαγωνισμού : 
• καταγράφει στο πρακτικό – με βάση το σχετικό έγγραφο που επιδεικνύεται- τα στοιχεία 

του προσώπου που υποβάλει την προσφορά (ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας) 
και ελέγχει, αν έχει σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας.

• αριθμεί και ανοίγει τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά τη σειρά επίδο-
σης, αριθμεί όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία μονογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και ελέγχει : 
α) την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων κατά την παρ. 3.2 της παρούσας και την 
ύπαρξη φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π ή αντιγράφου εγγραφής 
σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής.
β) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό κατά το άρθρο19 της παρούσας. 
γ) το νομότυπο, την πληρότητα και την ισχύ όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής (εγ-
γυητικών επιστολών συμμετοχής, υπευθύνων δηλώσεων, αποδεικτικών φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικών εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων 
προς τις επαγγελματικές οργανώσεις).

δ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρί-
πτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό των 
λόγων απόρριψης) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρί-
θηκαν παραδεκτές. Ο Πρόεδρος της Ε.Δ. ανακοινώνει στους διαγωνιζόμενους το αποτέλε-
σμα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τους διαγωνιζόμενους που γίνονται 
δεκτοί . 

ε) Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού :
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• αριθμεί και αποσφραγίζει κατά τη σειρά επίδοσης τους φακέλους των οικονομικών προ-
σφορών των διαγωνιζομένων που έγιναν αποδεκτοί, αριθμεί τις οικονομικές προσφορές, 
οι οποίες  μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

• καταχωρίζει  όλες τις οικονομικές προσφορές, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 
αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά επίδοσης, ο οποίος υπογράφεται από τα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

• ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών 
(έλεγχος πληρότητας υπογραφών και μονογραφών, σύμφωνα με  το άρθρο 22 του ΚΔΕ). 

• ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνι-
ζομένων και την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 20.2 της παρούσας.     

στ)  Η διαδικασία καταγραφής και ελέγχου των προσφορών ολοκληρώνεται αυθημερόν.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανακοινώνει  στους διαγωνιζόμενους 
ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού στο τέλος του ωραρίου εργασίας (14:30) και να 
υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την η-
μέρα της δημοπρασίας.

Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υ-
πηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ζ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει  το  πρακτικό  για  το  αποτέλεσμα της  δημοπρασίας  στην  Προϊσταμένη  Αρχή,  η 
οποία εγκρίνει  το αποτέλεσμα και κατακυρώνει  στο μειοδότη,  επιφυλασσομένων των δια-
τάξεων του άρθρου 27 του ΚΔΕ. 

Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία 
και  διαβιβάζει,  (μαζί  με τις ενστάσεις,  το πρακτικό της και  τα έγγραφα των φακέλων στα 
οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των εν-
στάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. 
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4.2γ σ’ όλους τους διαγωνιζόμενους.

4.2            Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλε-
σμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ. 

Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές, οι ο-
ποίες ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια κλήρωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

β) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποιεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους την εγκριτική του 
αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  απόφαση  (κατακύρωση)  και  συγχρόνως προσκαλεί  το 
μειοδότη  να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας – μεταξύ των άλ-
λων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη – και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές 
καλής εκτέλεσης.

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβά-
νονται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους  
ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. 

 δ) Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση  
ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται 
στο  δεύτερο  κατά  σειρά  μειοδότη,  στον  οποίο  κατακυρώνει  το  διαγωνισμό,  αν  αυτός 
συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.

Άρθρο 5  o   Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 
5 – 11) του ΚΔΕ. 
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5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έρ-
γο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
     εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπε- 

ται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες  δια-
τάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου. 

Άρθρο 6  ο  Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

6.1 Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α’ 84) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθ-
μίσεις  σε θέματα έργων που εκτελούνται  από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβά-
σεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων…»,  όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει. 

Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του 
Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161).

Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

Του Ν. 4281/20014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,  
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» κατά το μέρος που ισχύει 
προ της πλήρους εφαρμογής του.

6.2 Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

Του άρθρου 27 του Ν. 21661993 (ΦΕΚ Α’ 137)   «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρ-
ρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις». 

 6.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περι-
λαμβάνονται  στην  κωδικοποίηση),  καθώς  και  λοιπές  διατάξεις  που  αναφέρονται  ρητά  ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέ-
λεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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Άρθρο 7  ο  Χρηματοδότηση του Έργου – Φόροι - Δασμοί

7.1 Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και υπόκειται στις κρατήσεις 
που  προβλέπονται  για  τα  έργα  αυτά,  περιλαμβανομένης  και  της  κράτησης  6‰  του 
άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93, καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφω-
να με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.

7.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Σ.Υ. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Άρθρο 8  ο  Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

Η υποβολή προσφοράς στο  διαγωνισμό αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  έχει  
λάβει  πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και  των λοιπών τευχών δημοπράτησης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 9  ο    Τίτλος – Προϋπολογισμός –Τόπος – Περιγραφή του έργου

9.1   Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: 

«Αποκαταστάσεις  τομών οδοστρωμάτων δικτύων ΔΕΥΑΛ  στις  Δημοτικές  Ενότητες 
Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής».

9.2     Προϋπολογισμός του έργου
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 69.600,00 ευρώ 
και αναλύεται σε :

Δαπάνη Εργασιών    44.039,80 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε 18%)     7.927,16 €
Απρόβλεπτα     
(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)    7.795,04 €
Αναθεώρηση                                                                                                            237,99 € 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας    9.600,00 € 

9.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 

• Η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης (Μυτιλήνης, Βαρειά, Νεάπολη, Πληγόνι)
• Η Τοπική Κοινότητα Αγ. Μαρίνας (Αγ. Μαρίνα, Αγ. Παρασκευή, Αγριλιά Κρατήγου)
• Η Τοπική Κοινότητα Αλυφαντών (Αλυφαντά, Κέδρο, Ουτζά, Πυργί)
• Η Τοπική Κοινότητα Αφάλωνα (Αφάλωνας)
• Η Δημοτική Κοινότητα Λουτρών (Λουτρά, Άνω Χαραμίδα, Σκάλα Λουτρών, Χαραμίδα)
• Η Δημοτική Κοινότητα Μόριας (Μόρια, Αχλιά, Λάρισος, Μάρμαρο)
• Η Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων (Πάμφιλα, Νησέλια, Παραλία)
• Η Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας (Παναγιούδα)
• Η Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών (Ταξιάρχες)
• Η Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής (Λουτρόπολη Θερμής, Αγ.Γεώργιος, Μονή 

Αγίου Ραφαήλ)
• Η Τοπική Κοινότητα Κώμης (Κώμη)
• Η Τοπική Κοινότητα Μιστεγνών (Μιστεγνά, Σκάλα Μιστεγνών, Τούμπες)
• Η Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών (νέες Κυδωνίες, Ξαμπέλια, Σκάλα Νέων Κυδωνιών)
• Η Τοπική Κοινότητα Πηγής (Πηγή)
• Η Τοπική Κοινότητα Πύργων Θερμής (Πύργοι Θερμής, Παναγιά)

9.4 Περιγραφή του έργου

Σποραδικές σημειακές μικροεπεμβάσεις (κατά περίπτωση με ασφαλτοσκυρόδεμα, με ψυχρή 
άσφαλτο, με σκυρόδεμα  C16/20, με τσιμεντόπλακες, κυβολίθους, λιθοσώματα ή μάρμαρα) 
για την αποκατάσταση τομών κάθε είδους και  τύπου οδοστρωμάτων και σε οποιαδήποτε 

Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων ΔΕΥΑΛ στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής                6 



Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Έργου

θέση (κατάστρωμα οδού, πεζοδρόμιο, πλατεία, νησίδα), που προέρχονται από βλάβες των 
δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ.

Άρθρο 10  ο  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η  συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται  σε  δώδεκα (12)  ημερολογια-
κούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Άρθρο 11  ο   Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

11.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με «πρόχειρο διαγωνισμό» της περ. δ) του άρθρου 3 
του ΚΔΕ.

 
11.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με σύστημα προσφοράς το 

«με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του ΚΔΕ. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) οικονομική προσφορά.

Άρθρο 12  ο   Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο 13  ο  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

13.1 Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  κατατίθενται  από  τους  διαγωνιζόμενους,  
κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1  α) του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 24 του 
ΚΔΕ  στο  βαθμό  που  δεν  αντίκειται  σε  αυτό,  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής,  που 
ανέρχονται  σε  ποσοστό  1,825  % επί  του  προϋπολογισμού  της  υπηρεσίας,  χωρίς  το 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων ενενήντα πέντε ευρώ (1.095,00 €). 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται, είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου.  

13.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 
ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη ή την επωνυμία του νομικού προ-
σώπου (εταιρείας), τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του 
εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπό-
σχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε 
πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα 
ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ . 
Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ ού η εγγύηση δεν 
οδηγούν σε αποκλεισμό, αν δεν γεννάται σύγχυση.

13.3  Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρό-
τερο των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 3 του 
ΚΔΕ και άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι και την 17η Αυγούστου 2015.

13.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου, αν ο  
διαγωνιζόμενος αποσύρει  την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  παρέχει  
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομί-
σει  εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει  εγκαίρως για την υπο-
γραφή της σύμβασης. 

13.5 Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από 
την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφο-
ράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφα-
σης κατακύρωσης της σύμβασης.

Άρθρο 14  ο  Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

14.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
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14.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 15  ο  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 

15.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμ-
φωνα με την παρ. 1 β) του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στο 
βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης (στην οποία περιλαμβάνεται και η αναθεώρηση), χωρίς το ΦΠΑ.

15.2        Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρε-σία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει  το διαγωνισμό ή στο φορέα 
κατασκευ-ής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης 
υπέρ  της  οποίας  παρέχονται,  τον  τίτλο  του  έργου,  το  ποσό  για  το  οποίο  παρέχεται  η 
εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη. Επιπλέον πρέπει 
να περιλαμβά-νουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την 
απροφάσιστη καταβολή του ποσού εντός πέντε  (5)  ημερών από την ημέρα λήψεως της 
σχετικής ειδοποιή-σεως. 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 13 και 15 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λει-
τουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Εμπορίου και έχουν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορούν 
επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πι-
στωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Άρθρο 16  ο  Τόπος διαγωνισμού – Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών

Ο «πρόχειρος διαγωνισμός» θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελευθ. Βενι-
ζέλου 13-17, 81 100 Μυτιλήνη – 1ος όροφος).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών στο διαγωνισμό, ορί-
ζεται η 17η  Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Άρθρο 17  ο  Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα 
ενός (1) ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να κληθεί ο ανάδοχος για την υπογραφή της  
σύμβασης.

Άρθρο 18  ο   Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Ανακοίνωση για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε μία (1)  
ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη δημοπρα-
σία και θα τοιχοκολληθεί πριν από την ίδια προθεσμία στο χώρο ανακοινώσεων της Υ-
πηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία. 

                    
Οι δαπάνες δημοσίευσης της ανακοίνωσης του διαγωνισμού, αρχικού και επαναληπτι-
κού, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και ει-
σπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου  . 

Άρθρο 19  ο     Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

19.1  Στο πρόχειρο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
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α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 
τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας υδραυλικά ή υδραυλικά έργα υπό πίεση. 

    
     β) Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμ-
βάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που 
έχουν  υπογράψει  διμερείς  συμφωνίες  σύνδεσης  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο-
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και 
σε τάξη αντίστοιχη με τις καλούμενες του ελληνικού μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

19.2 Στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω 
περιπτώσεων α και β σε κοινοπραξία σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους.

Άρθρο 20  ο   Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή     αποκλεισμού  : 
α)  φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και  β) σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφο-
ράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

20.1 Ο φάκελος των  δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού  τα ακό-
λουθα δικαιολογητικά : 

1. Όταν πρόκειται  για εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.Ε.Π.,  ευκρινές 
φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο στην τάξη και κατη-
γορία που ορίζεται στο άρθρο 19 της παρούσας.

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, πρέπει 
να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

2. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 13 της παρούσας, οι οποίες κατατί-
θενται πρωτότυπες.

3.  Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει από το καταστατικό δι-
καίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Εφόσον πρόκειται για ατομική εργοληπτική επιχείρηση δεν προσκομίζεται υπεύθυνη δή-
λωση.

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτι-
κής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή από το νόμιμο εκ-
πρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι :

α) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (μόνο για νομικά πρόσωπα), ανα-
γκαστική διαχείριση.

β) οι  διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρει-
ών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.),  ο 
πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν έχουν κατά-
δικαστεί αμετάκλητα για :

β1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση β2) δωροδοκία β3)απάτη β4) νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  β5) υπεξαίρεση (375 Π.Κ.) β6) απάτη (386-388 
Π.Κ.)  β7) εκβίαση (385 Π.Κ.) β8) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.) β9)ψευδορκία (224 Π.Κ.)  
β10) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.) β11) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.)

γ) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε 
ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και κα-
ταλαμβάνει το συγκεκριμένο διαγωνισμό).

δ) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δημοσίων έργων δεν υπερβαίνει 
τα όρια ανεκτελέστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008.
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6. Υπεύθυνη δήλωση του ατομικού εργολήπτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρη-
σης (μόνο για επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου) ότι : α) τα πρόσωπα που 
απασχολεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (χωρίς ονομαστική αναφορά) είναι ασφαλι-
σμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς β) τα πρόσωπα (με ονομαστική ανα-
φορά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο 
ΤΣΜΕΔΕ.

7. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή ότι η εργοληπτική επιχείρηση έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης για την εργοληπτική επιχείρηση και όλες τις κοινοπραξίες που συμμετέ-
χει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί μόνη της ή σε κοινοπραξία στην Ελλάδα.

Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα 
πρέπει να προσκομίζεται  και ασφαλιστική ενημερότητα προς το ΤΣΜΕΔΕ των προ-
σώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης. 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα οποία 
ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).

8. Αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη  προς το ελληνικό δημόσιο,  τόσο μεμονωμένα, 
όσο για την επιχείρηση και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει.

9. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων της προς τις  επαγγελμα-
τικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένη σε τέτοια 
οργάνωση.

Τα στοιχεία 7, 8 και 9 θεωρούνται έγκυρα, μόνο εφόσον βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερο-
μηνία παραλαβής των προσφορών. Επίσης θεωρούνται έγκυρα, εφόσον φέρουν ημερομηνία 
έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας της δημοπρασίας και από 
ειδικές διατάξεις δεν προβλέπεται διαφορετικός χρόνος ισχύος τους.
Τα στοιχεία 3, 5 και 6 πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μήνα πριν τη δη-
μοπράτηση, ενώ δεν απαιτείται αυτά να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται : α) Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 
2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014).

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολο-
γητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρση τους από τους διαγω-
νιζομένους.

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 
κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, από-
κλείεται.

20.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το Έντυ-
πο Οικονομικής Προσφοράς.

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νό-
μιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης και όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον 
ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών). 

Ακόμα κι αν αρνηθεί να μονογράψει τις υπόλοιπες σελίδες ο διαγωνιζόμενος, τις μονογράφει 
η Επιτροπή Διαγωνισμού. Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα 
μετά το άνοιγμα των προσφορών το ονοματεπώνυμο του προσφέροντα και η σφραγίδα της 
επιχείρησης. 
Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρα-
σία.  

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής: 

α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προ-
σφοράς. 
Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν  ουσιώδες μέρος των στοιχείων της 
προσφοράς τους. 

Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων ΔΕΥΑΛ στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής                10 



Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Έργου

β. Αποκλείονται  από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 9 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς.  

γ. Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης α-
ριθμητικής αναγραφής.

δ. Αν παρουσιαστούν : 

δ1)  επουσιώδεις  ελλείψεις  στην  αναγραφή  των  στοιχείων  της  οικονομικής  προσφοράς 
(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), 

δ2) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή 

δ3) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, τότε :

η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει  τα σφάλματα και  αναγράφει  την ορθή οικονομική 
προσφορά. 

Μυτιλήνη,  Μάιος 2015

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νίκος Αναστασίου
πολιτικός μηχανικός

 

Δέσποινα Μπώκου
πολιτικός μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό  ……… / 27-05- 2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
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