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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ                                                   
∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 198/2015         
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                    
Από το 26/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

της  Οικονοµικής  Επιτροπής 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Καθορισµός όρων δηµοπράτησης  
του έργου:  
«Μετατόπιση δικτύων κοινής 
ωφελείας λόγω κατασκευής του 
έργου Παράκαµψη της Αρναίας – 
Παλαιοχωρίου – Νεοχωρίου στην 
Ε.Ο.»   
 

Σήµερα την 01η ∆εκεµβρίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική 
Επιτροπή σε ∆ηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Αριστοτέλη στην 
Ιερισσό, ύστερα από την υπ΄ αριθµό  35288/26-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτής 
που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε 
αποδεικτικό σε όλα τα µέλη (άρθρο 75 του Νόµου 3852/2010).  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των επτά (7) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Τσακνής Αργύριος 
2. Βαλσαµής Ελευθέριος 
3. Ψιλιάγκος ∆ηµήτριος 
4. ∆ουλάκης Ιωάννης 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος 
2. Καραβασιλικός Γεώργιος 
3. Κωτάκης Γεώργιος 
 

                 

    Επίσης, κλήθηκε να παραστεί το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, 
κ.∆ουλάκης Ιωάννης, σε αντικατάσταση του δικαιολογηµένου απόντα ∆ηµάρχου και 
Προέδρου της Επιτροπής κ. Ζουµπά Γεώργιου. 
    Λόγω της απουσίας του ∆ηµάρχου και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, κ. Ζουµπά 
Γεωργίου και του Αντιπροέδρου αυτής, κ.Κατσαβαβάκη Κωνσταντίνου, χρέη Προέδρου 
εκτέλεσε το τακτικό µέλος Βαλσαµής Ελευθέριος από την πλειοψηφούσα παράταξη, βάσει 
του Ν.3852/2010, αρθρο 75, παράγραφος 3, ο οποίος είχε λάβει τις περισσότερες ψήφους 
και ήταν πρώτος στη λίστα της σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 189/2014 
κατά την εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αριστοτέλη. 
     
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ∆ηµοτική υπάλληλος, Καραβασίλη Ελένη, για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
 ΘΕΜΑ 6ο   Ο εκτελών χρέη Προέδρου παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι µε την 429/2015 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έγινε η έγκριση κατασκευής του έργου «Μετατόπιση  
δικτύων  κοινής ωφελείας λόγω  κατασκευής του  έργου Παράκαµψη της 
Αρναίας – Παλαιοχωρίου – Νεοχωρίου  στην  Ε .Ο.» και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης. 
 
Ο προϋπολογισµός του έργου, σύµφωνα µε την 36/2015 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Αριστοτέλη είναι  396.032,90  € 
µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%). Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του υποέργου 5 
«ΟΚΩ ύδρευσης – άρδευσης», της ενταγµένης στο ΕΣΠΑ Πράξης «Παράκαµψη Αρναίας» 
(ενάριθµος ενταγµένου έργου 2011ΕΠ00880040). Το έργο «Μετατόπιση δικτύων κοινής 
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ωφελείας λόγω κατασκευής του έργου Παράκαµψη της Αρναίας – Παλαιοχωρίου – 
Νεοχωρίου στην Ε.Ο.», προέκυψε ως κατεπείγουσα ανάγκη, οφειλόµενη σε γεγονότα 
απρόβλεπτα, που εµφανίστηκαν κατά την εκτέλεση του κύριου υποέργου της Πράξης 
«Παράκαµψη Αρναίας» και καθιστούν ανέφικτη την τήρηση των προθεσµιών που 
προβλέπονται από το Νόµο για την κατασκευή του εν λόγω έργου µε δηµοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισµού. Συγκεκριµένα, αιφνίδια και απρόβλεπτα ανέκυψε ανάγκη 
µετατόπισης των προαναφερόµενων δικτύων ύδρευσης, τα οποία ήταν αχαρτογράφητα και 
µέρος των οποίων έχει ήδη ακυρωθεί, όπως ενηµέρωσε µε το υπ’ αριθ. Πρωτ.30125/13-10-
2015 έγγραφό του ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος 
του ∆ήµου, τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου. Ακολούθως, µόλις στις 02-11-2015, µε το 
υπ’ αριθ. Πρωτ 458246/8288/2-11-2015 έγγραφο της η ∆/νση Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ 
έκανε αποδεκτή την ανάγκη µετατόπισης των δικτύων αυτών και καθόρισε ότι η δαπάνη 
εκτέλεσης του έργου θα καταβληθεί από τα κονδύλια του υποέργου 5, «ΟΚΩ ύδρευσης – 
άρδευσης», της ανωτέρω Πράξης, µε ενάριθµο 2011ΕΠ00880040 της ΣΑΕΠ 008/8, µε λήξη 
της περιόδου επιλεξιµότητας της δαπάνης την εκπνοή του β’ εξαµήνου του 2015, που 
σηµατοδοτεί και το τέλος της προγραµµατικής περιόδου. Ως εκ τούτου, πέραν του 
αιφνίδιου, ισχύει και ο χαρακτήρας του κατεπέιγοντος, καθώς ο εναποµείναν χρόνος δεν 
επαρκεί για την απορρόφηση του ανωτέρω κονδυλίου και την εκτέλεση του ανωτέρω έργου 
σε περίπτωση κατά την οποία τηρηθεί η ανοιχτή διαδικασία δηµοπράτησής του. Εξάλλου, 
κατά την επικοινωνία των υπηρεσιακών παραγόντων µε τους αντίστοιχους της ΠΚΜ και 
της ∆ιαχειριστικής Αρχής του συγχρηµατοδοτούµενου έργου, προφορικά, έγιναν αποδεκτοί 
όλοι οι ανωτέρω εκτιθέµενοι λόγοι και επιπλέον προκρίθηκε ως η βέλτιστη λύση για την 
εκτέλεση του εν λόγω έργου, δεδοµένων των συγκεκριµένων περιστάσεων, όπως παραπάνω 
αναλύθηκαν η διαδικασία µε διαπραγµάτευση του αρθ.125, του ν.3669/2008 και του αρθ.51 
του ν.4281/2014.  
Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆Ε και τους 
όρους της εγκεκριµένης Πρόσκλησης του έργου, από την ορισµένη µε την υπ’αριθ.08/2015 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για τα έργα που θα 
δηµοπρατηθούν κατά το έτος 2015, µε συνολικό προϋπολογισµό µέχρι το ανώτατο όριο της 
δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ, του ∆ήµου µας. 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη της την εισήγηση του εκτελών χρέη 
Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α. Προκηρύσσει δηµοπρασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
∆IΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο.» 
προϋπολογισµού δαπάνης 396.032,90  € µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% και εγκρίνει τους 
παρακάτω όρους της πρόσκλησης της διαδικασίας µε διαπραγµέτευση, χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης. 
 
Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στη συνηµµένη 
Πρόσκληση διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
αυτής της απόφασης. 
 
Β. Στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2015 και στον Κ.Α. 10.7311.02 υπάρχει εγγεγραµµένη 
πίστωση 434.758,25 Ευρώ.  
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Γ. Ψηφίζει πίστωση 434.758,25 Ευρώ. εις βάρος του Κ.Α. 10.7311.02 προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2015 για τον ανωτέρω σκοπό (η Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης καταχωρήθηκε µε 
α.α. 1005/01-12-2015 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων).   
 

 

                                                                                      Η απόφαση έλαβε α.α 198/2015 
………………………………………………………………………………………… 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

                           Ο Εκτελών χρέη Προέδρου                       Τα µέλη 

                                          (υπογραφή)                              (υπογραφές) 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Ο Εκτελών χρέη Προέδρου                        
 
 

Βαλσαµής Ελευθέριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ   
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περ/ντος & Πολεοδοµίας 

  

Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών   
   

 ΕΡΓΟ: 
 

Μετατόπιση δικτύων κοινής ωφελείας λόγω 
κατασκευής του έργου Παράκαµψη της Αρναίας – 
Παλαιοχωρίου – Νεοχωρίου στην Ε.Ο.    

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 2011ΕΠ00880040 της ΣΑΕΠ 008/08 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 
 

Συµµετοχής σε διαδικασία διαπραγµάτευσης για την 
επιλογή αναδόχου έργου που δεν εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 
 
 
 
 

 
Ιερισσός, 

Νοέµβριος 2015  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ   
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περ/ντος & Πολεοδοµίας 

  

Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών   
   
 ΕΡΓΟ: 

 
Μετατόπιση δικτύων κοινής ωφελείας λόγω 
κατασκευής του έργου Παράκαµψη της Αρναίας – 
Παλαιοχωρίου – Νεοχωρίου στην Ε.Ο.    

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 2011ΕΠ00880040 της ΣΑΕΠ 008/08 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Για συµµετοχή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης 
διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου έως τη λήξη της 
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου αναφοράς 2007-2013.  
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων  έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
3. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
5. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   
6. Τις διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» και 
του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    διαρρυθµίσεις  
στην  έµµεση  και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε. 
7. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαµβάνονται 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.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 
έργου της παρούσας πρόσκλησης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
8. Την υπ’αριθ. 368/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αριστοτέλη, µε την οποία έγινε η 
αποδοχή της επιχορήγησης (ΣΑΕ 008/8) του έργου της πρόσκλησης, 
9. Την υπ’αριθ. 429/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αριστοτέλη, µε την οποία 
καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου (προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης διαγωνισµού). 
10. Την υπ’αριθ.198/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αριστοτέλη, µε την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του ανωτέρω έργου.  
 
Καλούµε: 
 
Όλες τις ενδιαφερόµενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (Εργ. Επ.) που έχουν το εκ του νόµου δικαίωµα 
και τα τυπικά προσόντα να συµµετάσχουν στην παρούσα δηµοπρασία, να προσέλθουν την 11-12-
2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών τη 12.00 π.µ. ενώπιον της 
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αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, (ορισµένης µε την υπ’αριθ. 08/2015 Απόφασης Οικονοµικής 
Επιτροπής), στα γραφεία του ∆ήµου Αριστοτέλη, ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Αγίου Όρους 2, Ιερισσός 
Χαλκιδικής, αίθουσα ∆ηµοτικών Συµβουλίων, προκειµένου να λάβουν µέρος στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση διακήρυξης διαγωνισµού, του αρθ.125 του ν.3669/2008, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Μετατόπιση δικτύων κοινής ωφελείας λόγω 
κατασκευής του έργου Παράκαµψη της Αρναίας – Παλαιοχωρίου – Νεοχωρίου στην Ε.Ο.» 
 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει  µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης µεταξύ περιορισµένου 
αριθµού προσκαλούµενων Ε.Ε. της παρ. (γ) του άρθρου 3 του Κ∆Ε, λόγω του κατεπείγοντος 
και του απρόβλεπτου των επεµβάσεων, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα µας. 
  
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς µε 
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Κ∆Ε, επί του προϋπολογισµού της µε αριθµό 
36/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος και Πολεοδοµίας ∆ήµου 
Αριστοτέλη. 
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στο άρθρο 26 του Κ∆Ε. 
 
Ο Συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης του έργου ανέρχεται στο ποσό των  396.032,90 ΕΥΡΩ 
Αναλύεται δε ως εξής: 
α) ∆απάνη των εργασιών που θα δηµοπρατηθούν                                 237.271,90 ΕΥΡΩ 
β) Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                42.708,94 ΕΥΡΩ 
γ) Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών                      41.997,13 ΕΥΡΩ 
και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)  
δ) Αναθεώρηση                                                                                          0,00 ΕΥΡΩ 
ε) Φόρος Προστιθέµενης Αξίας                                                             74.054,93 ΕΥΡΩ 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, από τα κονδύλια της ενταγµένης Πράξης 
«Παράκαµψη Αρναίας», και συγκεκριµένα του υποέργου 5, «ΟΚΩ ύδρευσης – άρδευσης», µε 
ενάριθµο 2011ΕΠ00880040 της ΣΑΕΠ 008/8, και λήξη της περιόδου επιλεξιµότητας της 
δαπάνης την εκπνοή του β’ εξαµήνου του 2015. (31-12-2015) 
 
Στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στην 1η 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΜ και Κ/Ξες σε αναβάθµιση 2Α2.  
 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται µέχρι την 31-12-2015, οπότε και 
ολοκληρώνεται η τρέχουσα προγραµµατική περίοδος, εντός της οποίας θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί το συγχρηµατοδοτούµενο έργο «Παράκαµψη Αρναίας»  και αρχίζει από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης.  
 
Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, τον φάκελο της προσφοράς τους, ο οποίος αποτελείται  
 
από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και τον φάκελο 
της οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του 
έργου, την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και 
ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία 
όλων των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 
 
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:  

 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται ανωτέρω, σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των προσφορών. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι:  
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ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση1, αναγκαστική διαχείριση,  
ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί 
για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής,  
ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε 
ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και 
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) και  
iv) το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου 
που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

3. Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ  και δεν κατέχουν Ενηµερότητα 
Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα 
αναφέρονται  
ι) ότι τα πρόσωπα2 που απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα 
στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να 
υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.),  
ιι) τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε.  
Τα αποδεικτικά 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 των ως άνω στελεχών προς 
το ΤΣΜΕ∆Ε. ∆εν απαιτείται προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας από άλλα 
ταµεία, στα οποία ενδεχοµένως είναι ασφαλισµένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως 
ΤΠΕ∆Ε).  

4. Αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και 
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Κ∆Ε). 

5. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές 
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες 
οργανώσεις.  

6. Μηχανόσηµα (11) 
7. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, άρθρου 24 του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε 

αυτό, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισµού της υπηρεσίας (συµπεριλαµβάνεται και η αναθεώρηση), εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 
στο ποσό των 6.439,56 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές αν 
έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι µηνών και 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 
δηµοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του Κ∆Ε), 
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι  11-07-2016. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 
δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. 

 
 

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των 
δηλωθέντων µε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2: 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας και 
από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση 
οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 

                                                           
1  Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

2  Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή 
του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής 
επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι 
λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι 
γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις 
καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του 
διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να 
διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η 
ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του 
ποινικού µητρώου.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, 
συνοδευόµενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις 
των αρµοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε 
αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 
20 παρ. 4 του Κ∆Ε3). 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν 
αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, 
χωρίς Φ.Π.Α. (16.098,90 ευρώ) 
 
Τεύχη δηµοπράτησης και έντυπα οικονοµικής προσφοράς θα χορηγούνται στους 
ενδιαφερόµενους από τα γραφεία του ∆ήµου Αριστοτέλη, ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Αγ.Όρους 2, 
63075, Ιερισσός έως και την Παρασκευή 10.00.  

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αριστοτέλη και 
τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήµατος της έδρας του ∆ήµου. 

 

 

 
  
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 198/2015 απόφαση 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
 

Ο Εκτελών χρέη Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
3  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που 
αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου 
εργολαβικών συµβάσεων.  


