ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση : Mαντούδι Ευβοίας
34004 ΜΑΝΤΟΥΔΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : 35/2020

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση και
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λεβητοστασίων»

Ταχ. Δ/νση : Mαντούδι Ευβοίας
34004 ΜΑΝΤΟΥΔΙ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου

στο Δημοτικό Κατάστημα Κηρέως του Δήμου

Mαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας συμπεριλαμβανομένων και των μικροϋλικών τους.
Το κόστος της υπηρεσίας θα είναι συνολικού ποσού 1.488,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%), για το έτος 2020 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6264.0003

του

προϋπολογισμού για το Ο.Ε.2020 με ποσό 1.500,00€, συμπεριλαβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων του καυστήρων – λεβήτα και
θερμαντικών σωμάτων αφορούν την τακτική – προληπτική συντήρηση και στην έκτακτη
επισκευή (μετά από εμφάνιση διαρροών), προκειμένου να λειτουργούν άρτια και
αποτελεσματικά και η πλήρης, ορθή και ασφαλής λειτουργία τους.
Οι ανωτέρω εργασίες δεν δύναται να γίνουν με το προσωπικό που διαθέτει η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, και
ειδικότερα υπάλληλο με την ειδικότητα Συντηρητή Καυστήρων, ενώ παράλληλα δεν
διαθέτει και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (μετρητές καυσαερίων κλπ.). Για το
λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας σε εξειδικευμένο
συνεργείο συντήρησης.
Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν κατά τη συντήρηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων
είναι οι ακόλουθες:


Καθαρισμός Λέβητα στον θάλαμο καύσης στα τούμπο, συντήρηση και καθάρισμα
καυστήρα και ρύθμιση.



Έλεγχος στην πίσω πλευρά του Λέβητα και στον καπναγωγό.
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Έλεγχος οργάνων και ασφαλιστικών του λεβητοστασίου (π.χ. κυκλοφορητής, δοχείο
διαστολής, σωλήνες, ταμπλό λέβητα & ασφαλιστικά πιέσεως νερού).



Έλεγχος στεγανότητας του δικτύου.



Αντικατάσταση φθαρμένων επιβραδυντικών (ελατηρίων) στο εσωτερικό του λέβητα



Αντικατάσταση μπεκ



Μόνωση σημείων στο κέλυφος του λέβητα που επιφέρουν διαρροή θερμότητας.



Αντικατάσταση ακίδων έναυσης και ιονισμού όπου κρίνεται απαραίτητο.

Όλες οι αναφερόμενες συντηρήσεις και επισκευές καυστήρων – λεβήτων θα εκτελεστούν
για το αναφερόμενο Δημοτικό κτίριο εντός του έτους 2020.
Επιπλέον

και

ειδικότερα

θα

πρέπει

να

γίνουν

και

οι

κατωτέρω

εργασίες

(συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών τους):
Το κόστος αγοράς των μικρουλικών της προληπτικής συντήρησης θα βαρύνουν το
συντηρητή/ανάδοχο στην ωριαία αμοιβή.
Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του καυστήρα ή λέβητα ο συντηρητής
υποχρεούται να προσέλθει εντός 24ων ωρών από την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική του
ειδοποίηση, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και να προβεί στις απαιτούμενες
ενέργειες για την αποκατάστασή της.

Μαντούδι, 19 – 11 - 2020

Μαντούδι, 19 11 – 2020
Για την Τεχνική Υπηρεσία
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο Συντάξας
Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός
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Α/Α
1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ(€)
Συντήρηση &
επισκευή
εγκαταστάσεων
48
25
Καυστήρα & Λεβήτα
ΩΡΕΣ
Δημοτικού Κτιρίου
(όπως αναλυτικά
αναφέρονται στην
Τεχνική Έκθεση –
Τεχνική Περιγραφή
της Μελέτης)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ (24%)

Μαντούδι, 19 – 11 - 2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

1200,00

1.200,00
288,00
1.488,00

Μαντούδι, 19 11 – 2020
Για την Τεχνική Υπηρεσία
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο Συντάξας
Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο της μελέτης
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου στο Δημοτικό Κατάστημα Κηρέως του Δήμου
Mαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών τους.
Το κόστος της υπηρεσίας θα είναι συνολικού ποσού 1488,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%), για το έτος 2020 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6264.0003
Το κόστος αγοράς των μικρουλικών της προληπτικής συντήρησης και η αντικατάσταση
των ανταλλακτικών που τυχόν θα χρειαστούν για την επισκευή των καυστήρων - λεβήτων,
θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής των καυστήρων και λεβήτων θα είναι
έως το τέλος του έτους 2020.
ΑΡΘΡΟ 2 - Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο - Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της υπηρεσίας ακολουθεί τις διατάξεις των:
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 118
«Απευθείας Ανάθεση».
Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων»
Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως
τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145
Α/5-8-2016).
Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
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Του Ν.4555/19-07-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».
Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων & Λεβήτων 6
Για την κατασκευή, επίβλεψη και συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης ισχύουν οι
παρακάτω διατάξεις:
ΑΡΘΡΟ 3 - Συμβατικά στοιχεία.
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Το συμφωνητικό της σύμβασης
2) Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου
3) Η συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης
4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
ΑΡΘΡΟ 4- Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Το κόστος της υπηρεσίας θα είναι συνολικού ποσού 1.488,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%), έως το τέλος του έτους 2020 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6264.0003.
Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-αποκατάστασης θα πραγματοποιηθεί με απ΄
ευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, κατόπιν
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών.
Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των
υπηρεσιών σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως αναφέρεται
στην παρούσα μελέτη.
Η επιλογή μη διαίρεσης της Υπηρεσίας σε Ομάδες ή Τμήματα (Αρθ. 59 του Ν. 4412/16)
κρίνεται απαραίτητη, καθώς αφορά μηχανήματα και εγκαταστάσεις ίδιου τύπου
κλιματιστικών και αντιμετωπίζεται από Οικονομικούς φορείς με ίδιο αδειοδοτημένο
προσωπικό.
Ο προσφέρων για τη συμπλήρωση του πίνακα της οικονομικής προσφοράς θα λάβει
υπόψιν τις υπάρχουσες υφιστάμενες εγκαταστάσεις και συνθήκες (ακόμη και κατόπιν
δικών του αυτοψιών επί των σχετικών χώρων).
Άρθρο 5 - Εκτέλεση Σύμβασης και Παρακολούθηση αυτής
Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεσμεύεται να τηρήσει όλα όσα
αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση – Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση
αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η
οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της
υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με
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τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση
μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν
στην εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 6 - Διάρκεια της σύμβασης - Παράταση
Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του έτους 2020 από την
ημερομηνία υπογραφής της.
Η παρακολούθηση της υπηρεσίας και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του
αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό
των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη εργασία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να παρέχει
εγκαίρως τις υπηρεσίες και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να
είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 216 και 217 του Ν 4412/16.
Άρθρο 7 - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της υπηρεσίας
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
ΑΡΘΡΟ 8 - Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα εξής:
1. Την Αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά.
2. Την Επισκευή του συνόλου των φθαρμένων, ελαττωματικών και κατεστραμμένων
αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών και εξοπλισμού που επιδέχονται επισκευής.
3. Την Αντικατάσταση, του συνόλου των φθαρμένων, ελαττωματικών και κατεστραμμένων
υλικών, ανταλλακτικών και εξοπλισμού που δεν επιδέχονται επισκευής. Ο προς
αντικατάσταση λόγω βλάβης εξοπλισμός, θα παραδίδεται σε χώρο που θα υποδείξει η
Υπηρεσία.
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Λειτουργίας.
6. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό
Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
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7. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν
έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 9 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις - Πληρωμή
Η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι σταθερή και
αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα
λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή δύναται να γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση και ενταλματοποίηση του
τιμολογίου μετά από πιστοποίηση και βεβαίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη,
κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α, που βαρύνεται ο Δήμος.
Άρθρο 10 - Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Ο ανάδοχος ευθύνεται για τη πλήρη, πιστή κι εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της
παρούσας μελέτης και της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο (2)
συμβαλλομένων και οφείλει να συμμορφώνεται προς τις εντολές και υποδείξεις της
αρμόδιας υπηρεσίας.
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης ή εμφανίζονται
ελαττώματα ή σε περίπτωση πλημμελούς παροχής της απαιτούμενης εργασίας από τον
ανάδοχο ή μη συμμόρφωσής του προς τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τότε
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11 - Απαιτούμενα δικαιολογητικά του Οικονομικού Φορέα
11.1 Ο Οικονομικός Φορέας επί ποινή αποκλεισμού υποχρεούται να καταθέσει στο
φάκελο Συμμετοχής/Τεχνικής του προσφοράς τις κάτωθι Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986:
1. Στην οποία θα δηλώνει ότι οι εργασίες που θα πραγματοποιήσει και τα υλικά που θα
χρησιμοποιήσει ικανοποιούν τα πρότυπα ποιότητας και τους κανόνες ασφάλειας της
ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
2. Στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους της με
αρ. 35/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας
Άννας καθώς και ό,τι αναφέρονται στο άρθρο 5 και 8 της παρούσης μελέτης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης.
3. Στην οποία θα δηλώνει ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης θα γίνεται με
τήρηση όλων των απαιτούμενων κανονισμών ασφάλειας και υγείας και με τρόπο έτσι ώστε
να ελαχιστοποιούνται οι οχλήσεις από θορύβους. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τη φύλαξη
και ασφάλεια των χώρων των εγκαταστάσεων, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
συντήρησης. Μετά την εκτέλεση των εργασιών οφείλει να αφήνει την κάθε εγκατάσταση
καθαρή.
4. Στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα θα δηλώνει
ότι: «Τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας)».
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Άρθρο 12 – Αξιολόγηση προσφορών – Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά το άνοιγμα των προσφορών ο επιλεγείς ανάδοχος θα κληθεί από τον αρμόδιο
υπάλληλο για την αξιολόγηση των προσφορών, να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά
προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 :
Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο
οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση
φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016[1]. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του
νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, με
μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων
Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Β. Φορολογική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)
Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)
Δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νoμίμου εκπροσώπου.
ΑΡΘΡΟ 13 - Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μαντούδι, 19 – 11 - 2020

Μαντούδι, 19 11 – 2020
Για την Τεχνική Υπηρεσία
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο Συντάξας
Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός
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