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                                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             
                                                 «Έγκριση όρων διακήρυξης διενέργειας δημόσιου ανοι- 
                                                   κτού μειοδοτικού  διαγωνισμού  για την μίσθωση μετα- 
                                                   φορικών  μέσων (λεωφορείων) για  την μεταφορά των 
                                                   μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου στο 4ο Δημοτικό 
                                                   Σχολείο Ν.Φ. κατά το έτος 2012». 
 
 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο αντιδημάρχου 
Οικονομικών) σήμερα στις 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 
9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 12780/20/18-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Χαράλαμπου Μπόβου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
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Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα 
Κων/νου με βαθμό Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, 
Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 5) Νικολόπουλος 
Φώτιος 6) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω 
προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το αναπληρωματικό μέλος της 
μειοψηφίας κ.Τομπούλογλου Ιωάννης. 
 
Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν 
από την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα η Ο.Ε., βάσει 
του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10, συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Σύμφωνα με την αριθ. 4105/533/08 έκθεση περί επικινδύνου οικοδομής της Δ/νσης 
Πολεοδομίας Β.Τ. Αθηνών, μετά από την υπ΄αριθ. 3625/10-9-2008 απόφαση του 
Νομάρχη Αθηνών, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλ/φειας, ως 12θέσιο, προσωρινά 
μεταστεγάσθηκε στο 4ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Φιλ/φειας. 
 
Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2011-2012, για τέταρτη συνεχή μακριά από την φυσική του 
έδρα, το σχολείο λειτουργεί σε 7 τμήματα ενιαία στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Κρίνεται 
λοιπόν απαραίτητη η συνέχιση της μεταφοράς των μαθητών του 1ου στο 4ο Δημοτικό 
σχολείο Ν. Φιλ/φειας. Τα δρομολόγια των λεωφορείων είναι δύο, πρωινά στις 07.45 και 
τέσσερα μεσημεριανά μεταξύ 13.30 και 16.00. Βάσει του ΦΕΚ 1701/1-8-2011 ο Δήμος 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος υποχρεούται να μεταφέρει δωρεάν με κατάλληλα μεταφορικά 
μέσα τους μαθητές. 
 
Κατόπιν αυτών η Δ.Ε.Π. με την αριθ. 24/2011 αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του 
Προέδρου της κ. Π.Κότσιρα για την διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
μεταφορά των μαθητών για το έτος 2012 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 
διεξήχθη και το έτος 2011, σύμφωνα και με την αριθ.  2/2011 απόφαση Οικ. Επιτροπής. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
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Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 
20/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να 
αποφασίσει σχετικά. 
                     
 
Η  Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου και :  
 

• Την Α.Μ. 143/10 Τεχνική Έκθεση  
• Τους σχετικούς όρους διακήρυξης για το έτος 2011 
• Την υπ. Αριθ. ΙΒ/6071 απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α., Οικονομικών, Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών & Επικοινωνιών 
• Το άρθρο 83 παρ. 2 του Δ.& Κ. Κώδικα (Ν. 3463/06) 
• Την αριθ. 24/2011 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου  
• Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 53553/9-9-2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και την 

υπ΄αριθ. 4105/533/08 έκθεση περί επικινδύνου οικοδομής της Δ/νσης 
Πολεοδομίας Β.Τ. Αθηνών. 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980  «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών». 
• τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε  του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα 

 
Εγκρίνει τους όρους διενέργειας δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
μίσθωση μεταφορικών μέσων (λεωφορείων) για την μεταφορά των μαθητών του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας κατά το έτος 2012, 
προϋπολογισμού 88.758,00 € (συμ/νου Φ.Π.Α.), οι οποίοι έχουν ως εξής :  
 

Άρθρο 1 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις 
του Δημοτικού και Κοινοτικό Κώδικα (Ν.3463/06) και του Π.Δ. 28/1980 ‘’Περί εκτελέσεως 
έργων και Προμηθειών Ο.Τ.Α. ‘’ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 
 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισμός 

 
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί σε 88.758,00  και θα βαρύνει τον   
Κ.Α. 15.6234.002 με τίτλο ‘’ Μίσθωση  μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά μαθητών 
στα σχολεία ‘’. Αναλυτικότερα : 
 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 11% 

€   88.758,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2012 

€   88.758,00 

 
 
 

 
Άρθρο 3 

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
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Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα , οδός      από την Οικονομική   
Επιτροπή  την                               ημέρα                           και από                             ώρα                    
έως ώρα                      (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί                    
την                                 ημέρα                           και από ώρα                    έως ώρα                    
(ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). 
 
 

Άρθρο 4 
 
      Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος : 

• Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα  
• Συνεταιρισμοί  
• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 
 

Άρθρο 5 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα  παρακάτω  
   
 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

1. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό το 
είδος. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές 
τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής το διαγωνισμού.  

4. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά..  
5. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  
6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) ,ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί γι αδίκημα σχετικό με την άσκηση της Επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν έπο πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

8. Κατάσταση φορέων του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει 
παρόμοιες εργασίες . 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή 
του ισοδύναμου προς αυτό εγγράφου. 
  
 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα καθώς και 
όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του  αποσπάσματος του ποινικού μητρώου 
. 
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ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

• Όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 
που συμμετέχει στην ένωση. 

• Πιστοποιητικό σκοπιμότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που 
αποτελούνται από μικρομεσαίες  μεταποιητικές επιχειρήσεις  ή 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς  στους οποίους συμμετέχουν και 
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους 
είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα, εφόσον οι εργασίες που θα 
εκτελεσθούν από τις μικρομεσαίες  μεταποιητικές επιχειρήσεις ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
μεγαλύτερο του 50%.Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί μέχρι 15 
ημέρες από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

 
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε  θεωρημένα 
αντίγραφα . Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί 
λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Όσον αφορά την εξουσιοδότηση  υποβάλλεται 
σε δήλωση του Ν 1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της  υπογραφής  εφόσον 
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. 
 Όσον αφορά την εταιρεία , ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της 
εταιρείας , αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο  και με θεώρηση του 
γνήσιου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία . Επίσης υποβάλλεται 
θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού 
, όπου φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 
 

 
Άρθρο 6 

Εγγύηση συμμετοχής 
 

• Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ 
του συμμετέχοντος για πόσο που θα καλύπτει το 5% της δαπάνης χωρίς το 
ΦΠΑ ήτοι  4.437,09 ευρώ. 

• Η εγγύηση που  θα συνταχθεί θα ισχύει τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες 
προσμετρούμενοι από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
• Η εγγύηση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό 

ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

 
• Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα : 

ημερομηνία έκδοσης , τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Ν. 
Φιλαδέλφειας , τον αριθμό εγγύησης , το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία 
του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

 
• Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παραδέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και 
διζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσμίας τριών (3 
ημερών ) από την ειδοποίηση του , υπέρ του Δήμου , το συνολικό  ποσό της 
εγγύησης. 
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• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της 

μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας , το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.   

 
• Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω , 

εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε θα λαμβάνονται υπ ’ όψιν. 
 

 
 

Άρθρο 7 
Προσφορές 

 
Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε φάκελο 
σφραγισμένο , σε δύο αντίγραφα , ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
• Τον πλήρη τίτλο του Δήμου  
• Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας  
• Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
• Τα στοιχεία του αποστολέα 

 
Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισμένο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η 
εγγύηση συμμετοχής. Αυτός ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις : 

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με κεφαλαία γράμματα 
• Τον πλήρη τίτλο του Δήμου  
• Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας  
• Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
• Τα στοιχεία του αποστολέα 

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων διαφωνεί με κάποιους όρους τη διακήρυξης , πρέπει 
στην προσφορά του ρητά να αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται και να 
αναφέρει τους όρους που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης προκειμένου να 
αξιολογηθούν. 
Προσφορά για μέρος της ποσότητας (του πακέτου υπηρεσιών )απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται. 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 

Άρθρο 8 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 
• Ο χρόνος ισχύος των  προσφορών είναι  90 ημερολογιακές ημέρες , 

προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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• Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία πριν από τη λήξη της κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο 
μηνών. 

• Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης , ματαιώνονται 
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.  

 
 

Άρθρο 9 
Ενστάσεις 

 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του , ή 
της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν , υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής : 
 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:  
 
Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού . Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της 
διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 
ολόκληρη ημέρα . Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική  Επιτροπή  και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο  πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό . Οι 
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα. 
 
β. Κατά της νομιμότητας τη διεξαγωγής  του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε 
αυτόν , μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού , μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή  δεν επιφέρει αναβολή του διαγωνισμού , εξετάζεται όμως από την 
Οικονομική Επιτροπή η οποία και εκδίδει τελικά σχετική απόφαση. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους  λόγους από τους 
προαναφερόμενους , δε γίνονται δεκτές . 
 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου κοινοποιείται υποχρεωτικά 
από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.    
 
 
 
 
 

 
Άρθρο 10 

Ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού 
 

• Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3 , κηρύσσεται η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής . 
Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας 
του εν λόγω χρόνου , εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη 
λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα 
αυτή . 
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• Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών , η συνεδρίαση της επιτροπής 
συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με τη 
ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  κατά σειρά παράδοσής τους και 
γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα  σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος 
που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος , γράφεται δε 
πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί στο φάκελο 
με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια , η επιτροπή προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό.  

 
• Μετά  την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών , οι 

παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση 
συνεχίζεται μυστικά , ώστε να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των 
διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι΄ αυτούς που θα αποκλεισθούν. 

 
• Εν συνεχεία , μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται 

τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους , καλούνται 
δε οι αποκλεισθέντες να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη 
προσφορά τους . 

 
• Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων 

γίνεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών . 
 

• Αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών , γράφονται 
οι τιμές στο πρακτικό του διαγωνισμού και ανακοινώνονται  μεγαλόφωνα.  

• Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή .Σε 
περίπτωση που περισσότεροι του ενός προσέφεραν την ίδια τιμή , γίνεται 
κλήρωση μεταξύ τους. 

 
• Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά 

την κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου. 
 
• Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και 

σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) 
ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης . Εάν δεν προσέλθει μέσα σε 
αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης , εφαρμόζονται γι΄ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 
28/80 κυρώσεις. 

 
• Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού , και 

πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του. 
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Άρθρο 11 

Τιμές – Κρατήσεις 
 

Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί  
υποχρεωτικά σε ευρώ. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπ΄ όψιν τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με 
κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας , φόρο εισοδήματος , 
καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 
 
Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
στον τύπο.  
 
 

Άρθρο 12 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
• Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης σε ποσοστό  5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ . 
• Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 της 

παρούσας όροι εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος. 
• Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ένα (1) έτος  από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
•  

 
Άρθρο 13 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
 
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

‘Άρθρο 14 
Τρόπος πληρωμής 

 
Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά  την προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών στο λογιστήριο . 
 
 

Άρθρο 15 
Συμβατικά Στοιχεία 

  
Τα συμβατικά στοιχεία της ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης είναι τα παρακάτω: 
 

1. Το συμφωνητικό  
2. Η παρούσα διακήρυξη 
3. Η οικονομική προσφορά  
4. Η συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία. 
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Άρθρο 16 
Αυξομειώσεις ποσοτήτων 

 
Η ποσότητα εργασίας μπορεί να αυξηθεί κατά 50% σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
41 του Π.Δ. 28/80 και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον εργασίες χωρίς 
αντίρρηση. Επίσης η ποσότητα της εργασίας μπορεί να μειωθεί κατά 30%. 
 
 
 

Άρθρο 17 
Διάρκεια εκτέλεσης εργασιών 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την συμφωνία του συμφωνητικού και μέχρι την 
31/12/2012  και διατίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του συμφωνητικού .  
                                                                    
                                                                   

 
 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί ………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  126/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
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