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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ         

∆ΗΜΟΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Έργο  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ          

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΘΕΑΤΡΩΝ 

 Προϋπ  14.000,00 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       

ΤΜΗΜΑ  ΣΥΓΚ. & ΚΤΙΡ. ΕΡΓΩΝ       

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ   13 / 17  Κ.Α.  15.7331.016 Πηγή ΣΑΤΑ  2017 

                                                                                   Ζάκυνθος    17 - 5 - 2017 

          Αρ. Πρωτ.  Οικ. 11696 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) 

Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

τη µε συνοπτικό διαγωνισµό δηµοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου µε τίτλο: 

                                                                                                          
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΘΕΑΤΡΩΝ   

Προϋπολογισµού    14.000,00 Ευρώ    (µε Φ.Π.Α. 24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  Σ.Α.ΤΑ. 2017  -  Κ.Α. 15.7331.016  

 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τι̋ διατάξει̋ α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) 

«∆ηµόσιε̋ Συµβάσει̋ Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στι̋ Οδηγίε̋ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) του̋ όρου̋ του παρόντο̋ τεύχου̋ και 

 

καλεί 

τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες και εµπειροτέχνες (Οικονοµικούς φορείς) να υποβάλουν 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, λαµβάνοντας υπόψη τη 
αρ. 13 /17 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους στο ∆ηµαρχείο ∆.Ε. Αρκαδίων  
στην ∆.Κ. Βανάτο Νοµού Ζακύνθου, έως την  30η  Μαΐου  2017                                                        
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Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή - ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο :    ∆ΗΜΟΣ ZΑΚΥΝΘΟΥ 

Προϊστάµενη Αρχή είναι η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  που έχει έδρα την ΖΑΚΥΝΘΟ 

Οδός : Πλατεία Σολωµού 1  Ταχ.Κωδ : 291 00        Τηλ. : 26953 61300, Fax : 26953 61314 

∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η                                   

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  του ∆ΗΜΟΥ ZAΚΥΝΘΟΥ 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 

  Το  συγκεκριµένο  έργο  αφορά  την  βελτίωση  της  υπάρχουσας  υποδοµής  του  Υπαίθριου  ∆ηµοτικού  

Θεάτρου  Ζακύνθου  και  την  αποκατάσταση  των  ζηµιών  που  προέκυψαν  στις  κερκίδες  του  θεάτρου   

µετά  την  πρόσφατη  θεοµηνία ( εισροή  χωµάτινων  όγκων  από  τα  πρανή  της  πλαγιάς  της  Μπόχαλης   

στις  πάνω  κερκίδες ) . 

  Συγκεκριµένα  στα  πάνω  διαζώµατα  των  κερκίδων  του  θεάτρου, δίπλα  από  το  θεωρείο  ελέγχου  των  

ηλεκτρολογικών  συστηµάτων  της  σκηνής, έχουν  εναποτεθεί  χωµάτινα  κατακρηµνίσµατα  τα  οποία  έχουν  

σκεπάσει  το  περιµετρικό  τάφρο  απορροής  των  όµβριων  υδάτων  της  προαναφερόµενης  πλαγιάς  και  τα   

τρία  ανώτερα  διαζώµατα  των  κερκίδων ( υπερβαίνοντας  το  περιµετρικό  προστατευτικό  στηθαίο ), τα   

οποία  κατακρηµνίσµατα  θα  αφαιρεθούν  και  θα  εναποτεθούν  παραπλεύρως  µε  χειρονακτική  εργασία  

( εκσκαφή  έως  την  προγενέστερη  κατάσταση - µεταφορά  προϊόντων  εκσκαφής ). Θα  επανατοποθετηθούν  

τρείς  ιστοί  φωτισµού  της  περιµέτρου  του  θεάτρου  µε  τα  προβλεπόµενα  φωτιστικά  σώµατα ( έξι  Φανάρια  

µε  πυκνωτή, εκκινητή  και  µετασχηµατιστή, τρείς  προβολείς  ισχύος  1.000 W  και  τρείς  προβολείς  ισχύος  

500 W ) οι  οποίοι  ξηλώθηκαν  από  την  κατολίσθηση . Επίσης  θα  επισκευαστεί  η  υπάρχουσα  συρµάτινη  

περίφραξη  της  περιµέτρου  της  κορυφής  των  κερκίδων  λόγω  πτώσης  δέντρου  και  θα  ανακατασκευαστεί  

στο  σηµείο της  κατολίσθησης  λόγω  ολικής  φθοράς . Το  προαναφερόµενο  δέντρο  µαζί  µε  κάποια  άλλα  

που  έχουν  πέσει  στην  πλαγιά  και  εγκυµονούν  κινδύνους  θα  κοπούν .   

  Η  επιφάνεια  των  κερκίδων  που  έχει  γεµίσει  µε  χώµατα  θα  πλυθεί , ενώ  θα  γίνει  και  βαφή  όλων  των  

µετώπων  των  κερκίδων, των  εξωτερικών  τοίχων  της  σκηνής  και  σε  κάποιους  φθαρµένους  τοίχους  και  

ταβάνια  στις  εσωτερικές  εγκαταστάσεις  του  θεάτρου . 

 

Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 

  Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  σαράντα πέντε ( 45 ) ηµέρες και 

αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

 

Προϋπολογισµός του έργου - Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 

14.000,00 Ευρώ  και  αναλύεται  ως  εξής : 

 

∆απάνη Εργασιών  8.320,04 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  18,00 % 1.497,63 

Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του 

κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)  
1.472,65 

Αναθεώρηση - 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  24,00 % 2.709,68 
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∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό 

Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  

 

β.  Εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 

ποσό ίσο ή µεγαλύτερο του προϋπολογισµού του έργου άνευ ΦΠΑ. 
 
γ. Οικονοµικοί φορείς προερχόµενοι από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραµένοι 
στους επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων της  χώρας προέλευσης. 
 
δ.  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονοµικών Φορέων) εγγεγραµµένων   
     στην κατηγορία του έργου που δηµοπρατείται. 
 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

  Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 92 και 93 του Ν. 4412/2016, σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την 

ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: 

α) η λέξη  Προσφορά 

β) αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

γ) ο τίτλος του έργου 

δ) η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών                     
ε) τα στοιχεία του προσφέροντα (Οικονοµικού Φορέα) 

και θα περιέχει: 

α) ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην 
οποία θα δηλώνεται ρητά ότι: 

1. ∆εν υπάρχει ει̋ βάρο̋ του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από του̋ 

ακόλουθου̋ λόγου̋, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/2016: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπω̋ αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ 
απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατο̋(ΕΕ Ε 300 τη̋ 11.11.2008 σ.42), 
 
β) δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύµβαση̋ περί τη̋ καταπολέµηση̋ 
τη̋ διαφθορά̋ στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπἀκών Κοινοτήτων ή 
των κρατών-µελών τη̋ Ένωση̋ (ΕΕ ^ 195 τη̋ 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 
1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου τη̋ 22α̋ 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ Ε 
192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54), καθώ̋ και όπω̋ ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,                                                                        

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύµβαση̋ σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαι κών Κοινοτήτων (ΕΕ ^ 316 τη̋ 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικέ̋ 
δραστηριότητε̋, όπω̋ ορίζονται, αντιστοίχω̋, στα άρθρα 1 και 3 τη̋ 
απόφαση̋-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέµηση τη̋ τροµοκρατία̋ (ΕΕ Ε 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξη̋ εγκλήµατο̋, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτή̋, 
 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηµατοδότηση τη̋ 
τροµοκρατία̋, όπω̋ αυτέ̋ ορίζονται στο άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τη̋ 26η̋ Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
µε την πρόληψη τη̋ χρησιµοποίηση̋ του χρηµατοπιστωτικού συστήµατο̋ για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµε̋ δραστηριότητε̋ και τη χρηµατοδότηση τη̋ 
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τροµοκρατία̋ (ΕΕ Ε 309 τη̋ 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε τον Ν. 3691/2008 (Α 166), 
 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ Ε 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε τον Ν.4198/2013 ( Α΄215 ) . 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό . 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών  

( Ο.Ε.), και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του 

προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ελάχιστον τους διαχειριστές . 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών ( Α.Ε.) η υποχρέωση του προηγούµενου 

εδαφίου αφορά κατ’ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου .  

 
2.         ∆εν έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή         
εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋. 
 
3. ∆εν έχει κάνει ψευδεί̋ ή ανακριβεί̋ δηλώσει̋, κατά την παροχή πληροφοριών, 
           που ζητούνται από την υπηρεσία. 

4. ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του. 

5. ∆εν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ ή ειδική̋ εκκαθάριση̋ 

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τι̋ 

επιχειρηµατικέ̋ του δραστηριότητε̋ ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικέ̋ 

διατάξει̋ νόµου. 

6. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ προκήρυξη̋, 
τη̋ οποία̋ έλαβε γνώση και ότι του̋ αποδέχεται πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα 

7. Η προσφορά θα ισχύει για 6 µήνε̋ από την επόµενη τη̋ ηµεροµηνία̋ 
διενέργεια̋ του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 

 

β) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, που ανέρχεται 

σε ποσοστό 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α, µε ανάλογη 

στρογγυλοποίηση, ήτοι στο ποσό των  230,00 ΕΥΡΩ  που θα απευθύνεται στον ∆ήµο 

Ζακύνθου, που θα ισχύει τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης, δηλ. 6 µήνες και 30 ηµέρες από 

την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει 
να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.   

 

γ)  τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίηση̋ του προσφέροντο̋ 

 

δ) παραστατικό εκπροσώπηση̋, αν οι οικονοµικοί φορεί̋ συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο 

Η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων (1~5) αφορά ιδίως: 
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Οι Ενώσει̋ Οικονοµικών Φορέων (Κοινοπραξίε̋) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα (µέλο̋ 
κοινοπραξία̋).          
            
     Οικονοµική Προσφορά 

Οι συµµετέχοντε̋ στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν σε σφραγισµένο φάκελο το έντυπο 
οικονοµική̋ προσφορά̋, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

1. κριτήριο ανάθεση̋ είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 

βάσει τιµή̋. 

2. οι οικονοµικέ̋ προσφορέ̋ συντάσσονται και υποβάλλονται µε ενιαίο ποσοστό 

έκπτωση̋, σύµφωνα µε το άρθρο 25  του  Ν. 4412/2016. 

3. Οι συµµετέχοντε̋ προσφέρουν ενιαία έκπτωση στι̋ τιµέ̋ του τιµολογίου 

τη̋ Υπηρεσία̋, που εκφράζεται σε ακέραιε̋ µονάδε̋ επί τι̋ εκατό (%). 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

α) Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή̋ προσφορών, είναι η           /2016 ηµέρα           και 

ώρα 10:00 π.µ., σύµφωνα µε το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016. Την ίδια ηµέρα και µετά το 

πέρα̋ τη̋ ω̋ άνω ώρα̋, διενεργείται η αποσφράγιση των προσφορών. Αν, για λόγου̋ 

ανωτέρα̋ βία̋, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη 

µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφω̋, πέντε (5) τουλάχιστον 

εργάσιµε̋ ηµέρε̋ πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσου̋ οικονοµικού̋ φορεί̋ έλαβαν τα 

έγγραφα τη̋ σύµβαση̋, και αναρτάται, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Ζακύνθου  

Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή 

δεν υποβληθούν προσφορέ̋, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά 

τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα 

αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 

προσφορέ̋, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψη̋ δηµόσια̋ σύµβαση̋ για το εν λόγω έργο 

µε την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δηµοσιότητα̋ που προβλέπονται στι̋ 

διατάξει̋ του παρόντο̋ (επαναληπτικό̋ διαγωνισµό̋). 

β) Οι προσφορέ̋ που παραλαµβάνονται, καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσή̋ του̋ σε 

σχετικό πρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), στο οποίο 

ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευση̋, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη 

και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτηµένο̋ εκπρόσωπο̋. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον 

αύξοντα αριθµό κατάθεσή̋ του̋, όπω̋ καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται 

από τα µέλη του ω̋ άνω οργάνου. 
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γ) Εφόσον κριτήριο ανάθεση̋ είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µόνο βάσει τιµή̋, αµέσω̋ µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση τη̋ παραλαβή̋ των 

προσφορών και καταγραφή̋ των δικαιολογητικών συµµετοχή̋, ακολουθεί η αποσφράγιση 

των οικονοµικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί µέρου̋ στοιχείων του̋, τα οποία 

επίση̋ καταχωρίζονται στο ίδιο ω̋ άνω πρακτικό. 

δ) Τα δικαιολογητικά συµµετοχή̋ ελέγχονται την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά τη̋ µειοδοσία̋, 

αρχίζοντα̋ από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι 

δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των 

εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτε̋ κατά σειρά 

µειοδοσία̋ προσφορέ̋. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τι̋ επόµενε̋ 

εργάσιµε̋ ηµέρε̋, εκτό̋ αν υφίσταται σπουδαίο̋ λόγο̋ για την αναβολή τη̋ σε ηµέρα και 

ώρα που κοινοποιείται εγγράφω̋ στου̋ προσφέροντε̋, ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση 

στον πίνακα ανακοινώσεων τη̋ υπηρεσία̋ και αναρτάται στην ιστοσελίδα τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, εφόσον διαθέτει. 

 

ε) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, πριν την ολοκλήρωση τη̋ σύνταξη̋ και έκδοση̋ του 

ω̋ παράρτηµά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη τη̋. Το αρµόδιο 

γνωµοδοτικό όργανο ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το 

αποτέλεσµα τη̋ διαδικασία̋, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση τη̋ σύµβαση̋ βάσει 

των κριτηρίων ανάθεση̋ όπω̋ ορίστηκαν στα έγγραφα τη̋ σύµβαση̋, και το υποβάλλει 

στην αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και ανακηρύσσει «προσωρινό 

ανάδοχο», επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

στ) Κατά τη̋ απόφαση̋ έγκριση̋ του αποτελέσµατο̋ τη̋ διαδικασία̋ χωρεί ένσταση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν 4412/2016. 

Η προθεσµία άσκησή̋ τη̋ είναι πέντε (5) ηµέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ 

προσβαλλόµενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένσταση̋ 

κατά τη̋ διακήρυξη̋ ή τη̋ πρόσκληση̋, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρε̋ 

πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή̋ προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, η οποία αποφασίζει, εντό̋ 

προθεσµία̋ δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο τη̋ οποία̋ τεκµαίρεται η 

απόρριψη τη̋ ένσταση̋. Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ ένσταση̋, απαιτείται, µε την 

κατάθεση τη̋ ένσταση̋, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα 

τοι̋ εκατό (1%) επί τη̋ εκτιµώµενη̋ αξία̋ τη̋ σύµβαση̋. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Υποβολή ∆ικαιολογητικών 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανακήρυξη του «προσωρινού αναδόχου», 

καλείται αυτό̋ σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν 4412/2016, από την αναθέτουσα αρχή 

εντό̋ προθεσµία̋ δέκα (10) έω̋ είκοσι (20) ηµερών να υποβάλει τα τυχόν απαιτούµενα 

δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίο̋ 

παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγηση̋. 

Αν δεν προσκοµισθούν τα δικαιολογητικά εντό̋ τη̋ ορισθείσα̋ προθεσµία̋ ή αυτά έχουν 

ελλείψει̋, παρέχεται προθεσµία πέντε (5) έω̋ δεκαπέντε (15) ηµερών στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκοµίσει, η οποία προθεσµία εκκινεί από την επίδοση σχετική̋ 

έγγραφη̋ πρόσκληση̋ προ̋ αυτόν. 
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Η παράλειψη τη̋ προσκοµιδή̋ των δικαιολογητικών επιφέρει τι̋ έννοµε̋ συνέπειε̋ τη̋ 

κήρυξη̋ του προσωρινού αναδόχου ω̋ έκπτωτου και τη̋ κατάπτωση̋ τη̋ εγγυητική̋ 

επιστολή̋ συµµετοχή̋. Η σύµβαση σ’ αυτήν την περίπτωση κατακυρώνεται υπέρ του 

εποµένου κατά σειρά πλέον συµφέρουσα̋ προσφορά̋ διαγωνιζόµενου. 

Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται µε την κατακύρωση τη̋ σύµβαση̋ υπέρ του 

προσωρινού αναδόχου, είτε την κήρυξή του ω̋ έκπτωτου είτε τη µαταίωση τη̋ 

διαδικασία̋ σε περίπτωση µη προσκοµιδή̋ από κανένα διαγωνιζόµενο των 

απαιτούµενων δικαιολογητικών.                                     

                                            Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

  Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, 

εκδίδεται η εγκριτική του αποτελέσµατο̋ του διαγωνισµού απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ 

αρχή̋. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί πρώτα την απόφαση κατακύρωση̋, µαζί µε αντίγραφο 

όλων των πρακτικών τη̋ διαδικασία̋ ελέγχου και αξιολόγηση̋ των προσφορών, σε κάθε 

διαγωνιζόµενο εκτό̋ από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπω̋ µε 

τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει, σύµφωνα µε την παρ. 2 

του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ και ιδίω̋ η σύναψη τη̋ σύµβαση̋ 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξή̋: 

α) άπρακτη πάροδο̋ των προθεσµιών άσκηση̋ των προβλεπόµενων στι̋ κείµενε̋ 

διατάξει̋ βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο τη̋ προδικαστική̋ και δικαστική̋ 

προστασία̋ και από τι̋ αποφάσει̋ αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα 

µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίησή τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίο̋ υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 

4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, εντό̋ είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋ 

ειδική̋ πρόσκληση̋. 

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχο̋ δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση 

συµµετοχή̋ του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσω̋ 

επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένα̋ από του̋ 

προσφέροντε̋ δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεση̋ µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 

106. 
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∆ηµοσίευση 

  Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει απλοποιηµένη 

προκήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016. 

Παραλαβή Τευχών 

  Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και τα 
τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται από την ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ∆ΗΜΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ∆.Κ. Βανάτο ∆ηµαρχείο ∆.Ε. Αρκαδίων ΖΑΚΥΝΘΟΣ 291 00                       
Πληροφορίες κ. Αντώνιος  Καψάσκης τηλ.: 26953 60954/921/951-Fax: 2695063768          
Επίση̋ τα τεύχη τη̋ διακήρυξη̋ (πλην του εντύπου Οικονοµική̋ Προσφορά̋ το οποίο 
οφείλουν οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι αναρτηµένα στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ζακύνθου 

  Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στου̋ ενδιαφερόµενου̋ από την Αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι και την                   µια ηµέρα πριν τη διεξαγωγή τη̋  δηµοπρασία̋. 
Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται το αργότερο εντό̋ τη̋ επόµενη̋ εργάσιµη̋ 
ηµέρα̋ από την υποβολή τη̋ αίτηση̋ χορήγηση̋. Για την παραλαβή των τευχών, οι 
ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγή̋ του̋, που ανέρχεται σε                  
(             ) ΕΥΡΩ, εκτό̋ αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική του̋ δαπάνη 
και επιµέλεια, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016. 

Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

  Πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης κατατίθεται «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος 

της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ .  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει, σύµφωνα µε την παρ. 1(β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο ανάδοχο̋ είναι υποχρεωµένο̋ να κατασκευάσει το έργο κατά του̋ όρου̋ τη̋ 

σύµβαση̋ και τι̋ σύµφωνε̋ προ̋ αυτή και το νόµο έγγραφε̋ εντολέ̋ του φορέα 

κατασκευή̋ του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσει̋ και οποιεσδήποτε άλλε̋ νόµιµε̋ επιβαρύνσει̋ 

βαρύνουν τον ανάδοχο, όπω̋ ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση 

καταβολή̋ του̋. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του ∆ηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το 

εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο 

υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋. Μεταγενέστερε̋ αυξοµειώσει̋, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το 

οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο 

εισοδήµατο̋ ή τι̋ παρακρατήσει̋ έναντι του φόρου αυτού. 

Ο ανάδοχο̋ έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών 

υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτό̋ αν ορίζεται 

διαφορετικά από τη σύµβαση. Οι πηγέ̋ αυτέ̋, πριν από τη χρησιµοποίησή του̋, πρέπει 

να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση 

ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχο̋ 

εµπορεύεται τα εξορυσσόµενα από τι̋ πηγέ̋ αυτέ̋ του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται 

έκπτωτο̋ µε απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του αναθέτοντο̋ φορέα. 

Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση 

παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχο̋ αποζηµιώνεται για τι̋ 

δαπάνε̋ εξαγωγή̋ ή διαφύλαξή̋ του̋, αν η σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει 

να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η 

βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή του̋. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο 

γίνεται µετά από έγγραφη συναίνεση τη̋ υπηρεσία̋ και αφού συνταχθεί σχετικό 

πρωτόκολλο µεταξύ τη̋ διευθύνουσα̋ υπηρεσία̋ και του αναδόχου. 
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Ο ανάδοχο̋ είναι υποχρεωµένο̋ να ειδοποιήσει αµέσω̋ τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αν 

κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητε̋ ή οποιαδήποτε έργα τέχνη̋. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξει̋ για τι̋ αρχαιότητε̋. Για την καθυστέρηση 

των έργων ή διακοπή του̋ από αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικέ̋ διατάξει̋ του 

παρόντο̋ νόµου. 

 

Ο ανάδοχο̋ έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε 

άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δηµοσίου τοµέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται 

από τι̋ εργασίε̋ τη̋ εργολαβία̋ του, να προστατεύει τι̋ υπάρχουσε̋ κατασκευέ̋ και 

εκµεταλλεύσει̋ από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργία̋ του̋ και χωρί̋ µείωση τη̋ 

ευθύνη̋ του να αποκαθιστά ή να συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των βλαβών ή 

διακοπών. 
 

 
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

(άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

  Οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση τη̋ σύµβαση̋ ο 

ανάδοχο̋ τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τοµεί̋ του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο τη̋ 

Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συµβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 130 του Ν. 

4412/2016. 

Χορήγηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολή̋ στον Ανάδοχο. 

∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. 

   

                                                                             Ο ∆ήµαρχος  Ζακύνθου 

                                                                 Παύλος  Κολοκοτσάς 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την  αρ. 64/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου  Ζακύνθου 


