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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το  άρθρο 125 

του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου:   

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». 

Η διαδικασία θα είναι ανοικτή κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 

4412/2016 και με την απόφαση της 9ης /2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(Αρ. Αποφ.:109/2017) στις 02/05/2017 (ΑΔΑ: ΩΘΘ1ΩΛ1-Ι5Δ  και ΑΔΑΜ: 

17REQ006194728 2017-05-17). 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών – Σουνίου 

37, Κερατέα, 19001), στις 06/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 (λήξη προθεσμίας 

παραλαβής προσφορών)  στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-

μου Λαυρεωτικής, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τους όρους της παρού-

σας, της ισχύουσας νομοθεσίας για τα δημόσια έργα και των λοιπών τευχών δημοπρά-

τησης.  
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ΑΡΘΡΟ 1. Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα – Στοιχεία Επικοινωνίας 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Οδός : Κουντουριώτη 1   

Ταχ.Κωδ. : 19500, Λαύριο 

Τηλ. : ……………… 

Telefax : ……………… 

E-mail : ………………. 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικα-

σίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους 

στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κα-

τασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώ-

σουν άμεσα και εγγράφως στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτε-

λούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις τους 

ΑΡΘΡΟ 2. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και μελετών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και η βεβαίωση επίσκεψης των εγκαταστά-

σεων παραλαμβάνονται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής, όλα τα 

άλλα έγγραφα της σύμβασης, είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.la-

vreotiki.gr  (επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 76 του ν.4412/2016, έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και είναι            

εγγεγραμμένα στο ΜΕΕΠ οιασδήποτε τάξης για την  κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογι-

κών Έργων, που είναι εγκατεστημένα σε: 
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α)  σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β)  σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (E.O.X.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που 

η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 

και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα-

τος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας πα-

ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Έ-

νωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ, 2, 3 και 4 

του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος 

η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 

μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

ΑΡΘΡΟ 4. Προϋπολογισμός Μελέτης 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε Εξήντα εφτά 

χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε ευρώ και δέκα οχτώ λεπτά (67.915,18 €), συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ως άνω συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανα-

λύεται, μαζί µε τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, σε Πενήντα τέσσερις χιλιάδες 

εφτακόσια εβδομήντα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (54.770,31 €) για Ηλεκτρομηχα-

νολογικές Εργασίες και ποσό Δέκα τρείς χιλιάδες εκατό σαράντα τέσσερα ευρώ και 

ογδόντα επτά λεπτά  (13.144,87 €)  για Φ.Π.Α, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.  

ΑΡΘΡΟ 5. Κριτήριο ανάθεσης 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά μόνο βάσει τιμής (παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 86 Ν.4412/2016), και οι 

σφραγισμένες οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο πο-

σοστό έκπτωσης (άρθρο 125 Ν.4412/2016). Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υπο-

βάλει μόνον μία οικονομική προσφορά. 

Οι προσφορές θα συντάσσονται επί εντύπου οικονομικής προσφοράς και θα υ-

ποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται τα κάτωθι 

στοιχεία: 

 Η λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Ο τίτλος της εργολαβίας για την οποία δίδεται η προσφορά. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα πλήρη στοιχεία της διαγωνιζόμενης επιχείρησης. 
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Ενώπιον της Επιτροπής απαιτείται η επίδειξη αντιγράφου του εργοληπτικού πτυχίου. 

ΑΡΘΡΟ 6. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 

κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών,  από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 7. Φυσικό Αντικείμενο του Έργου 

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνει απαραίτητες Η/Μ εργα-

σίες για  την απρόσκοπτη και ενεργειακά ορθότερη λειτουργία του φωτισμού του α-

γωνιστικού χώρου του δημοτικού σταδίου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι κά-

τωθι εργασίες: 

 ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΥΛΩΝΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 30 m ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥ-

ΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΛΩΝΑ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ PILLAR 

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΥΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 

 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ 

 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ 

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΟΫΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ PILLAR 

 

ΑΡΘΡΟ 8. Χρηματοδότηση του έργου 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, (Προγραμματική Σύμβαση ΑΔΑ: 6Γ1ΣΩΛ1-ΨΕ4 ). 

ΑΡΘΡΟ 9. Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120)     η-

μερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10. Εγγυητικές Συμμετοχής 

9.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμε-

νους, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογι-

σμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των Χιλίων Ενενήντα πέντε  

ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (1.095,41 €).  
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Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο Λαυρεωτικής. Στην περί-

πτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της α-

ναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

9.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία : 

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β)  τον εκδότη, 

γ]  την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου 

ή τον φορέα κατασκευής), 

δ)  τον αριθμό της εγγύησης, 

ε)  το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ)  την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ, και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφο-

νται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ)  τους όρους ότι:  

ζα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραι-

τείται του δικαιώματος της διαιρέσεις και της διζήσεως, και  

(ζβ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπό-

κειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ)  την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι)  την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 

ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Ια) Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμε-

τοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

9.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 6 της παρού-

σας, ήτοι μέχρι 04/01/2018, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύη-

σης συμμετοχής. 
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9.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη 

του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 

τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρο-

νται στα άρθρα 73 έως 78 του ν.4412/2016 και έχουν υποβληθεί με τη μορφή 

υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης, καθώς  και στις 

περιπτώσεις που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί σε εγκαίρως σε πρόσκληση υ-

ποβολής δικαιολογητικών (άρθρο 103 του ν.4412/2016), ή δεν προσέλθει εγκαί-

ρως για την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 104 του ν.4412/2016). Η ένσταση 

του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

9.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγ-

γύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση α-

πόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 

έκδοση απόφασης επ' αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 11. Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 

αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου που προκύπτει από 

την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με 

αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά 

την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 

αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως (αρθρ. 72 παρ. 

1.β του ν.4412/2016). 
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Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.   

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 12. Υπεύθυνη Δήλωση - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για τη συμμετοχή κάθε οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό συντάσσεται και υ-

ποβάλλεται στην επιτροπή διαγωνισμού, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 

Ν. 4412/2016 (ΤΕΥΔ), που αφορά του λόγους αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 και 

υπογράφεται από τον ατομικό οικονομικό φορέα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και πιο 

συγκεκριμένα βεβαιώνεται ότι: 

Α)  Η διαγωνιζόμενη επιχείρηση δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 

73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλει-

στούν, και ιδίως ότι κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού: 

1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους1: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42),  

β)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμη-
σης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδο-
κίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

                                                 

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

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού ορ-
γάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές’  

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  α-
φορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστα-
σία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστη-
ριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυ-
τουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής,  

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ο-
κτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 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/ΔΕΥ του Συμβου-
λίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

2. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις2 του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή ει-
σφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016. 

3. Δεν συντρέχουν οι ακόλουθες καταστάσεις: 

(α)  δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρ-
θρου 18 του ν. 4412/2016  

(β)  δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδή-
ποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλε-
πόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου , 

                                                 

2  Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύ-

ρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστί-

μων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
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(γ)  δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές. 

 (θ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμ-
φιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Β) Η διαγωνιζόμενη επιχείρηση πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που έχουν καθο-
ριστεί με την παρούσα σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 13. Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 

Για να γίνουν δεκτές αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι 

εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών (άρθρο 3 της πα-

ρούσας) και για να αποδειχθεί ότι η τεχνική τους ικανότητα είναι στο επίπεδο των εγ-

γεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις και κατηγορίες του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π.), ζητείται 

κατάλογος και πιστοποιητικά που περιέχουν εκτελεσθέντα έργα του προϋπολογισμού, 

της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό (βλέπε 

άρθρο 3 της παρούσας).  

Ειδικότερα, ζητείται κατάλογος εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία πενταε-

τία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής  εκτέλεσής τους από τα οποία στοιχεία 

αποδεικνύεται ότι, έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημο-

πρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέ-

λεσης των έργων και διευκρινίζουν εάν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της 

τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά.  

ΑΡΘΡΟ 14. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

Η επίσκεψη των εγκαταστάσεων της εργολαβίας και η πλήρη γνώση των συνθη-

κών εκτέλεσης του έργου τεκμαίρεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Επί ποινή αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετά-

σχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του 

Δημοτικού Σταδίου και μαζί με την προσφορά τους, να προσκομίσουν  βεβαί-

ωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία μπο-

ρούν να παραλάβουν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυ-

ρεωτικής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 14:00, κατόπιν συνεννόησης με 

την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 15. Δημοσιότητα 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 2 Ν. 4412/2016. Το 

πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ, 
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σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 ν.4412/2016. Στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση http://www.lavreotiki.gr/  (επίσημη ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ) θα είναι αναρτημένα 

τα έγγραφα της σύμβασης. 

ΜΑΪΟΣ 2017 

   

Ο Συντάξας 

Ελέχθηκε  

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Μελετών και Έργων 

Θεωρήθηκε  

Η Προϊσταμένη Διεύθυν-
σης Τ.Υ. 

 Δήμου Λαυρεωτικής 

   

   

   

Ιωάννης Λιέπουρης Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης Αναστασία Μαγγενάκη 

  Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τ.Ε. 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

MArch. Αρχιτέκτων  

Μηχανικός 

  
Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων Υπο-

δομής 
 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ    

 
Με την απόφαση της 9ης/2017 τακτικής συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-

ΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Αρ. Απόφ.:109/2017) στις 02/05/2017 

(ΑΔΑ:ΩΘΘ1ΩΛ1-Ι5Δ) και (ΑΔΑΜ: 17REQ006194728 2017-05-17).  

 

 

  

http://www.lavreotiki.gr/
http://www.lavreotiki.gr/
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