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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 132/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση αριθ. 55/2015 μελέτης και
καθορισμός όρων διακήρυξης
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της
υπηρεσίας «Συντήρηση Η/Μ και λοιπών
εγκαταστάσεων λίμνης, συστήματος
προληπτικής πυροπροστασίας και
άρδευσης Άλσους».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 16 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και
ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 12027/14/12-6-2015
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έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ  5) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 6) Αράπογλου
Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνόπουλος Δημήτριος 2) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και
3) Παπαλουκά Ευτυχία, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα
κλητεύθηκαν. Αντί των δύο πρώτων παρέστησαν, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 τα
αναπληρωματικά μέλη της πλειοψηφίας κ.κ. Παπακώστας
Βασίλειος και Κουμαριανός Ευάγγελος.

 Ο κ. Γ.Γαβριηλίδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 11917/11-6-2015 εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης, η οποία έχει ως
εξής :

ΘΕΜΑ : α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2015 μελέτη για την εκτέλεση της
υπηρεσίας «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης ,
συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης Άλσους » β)
Καθορισμός των όρων διακήρυξης του πρόχειρου  διαγωνισμού για την
εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων
Λίμνης , συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης
Άλσους ».
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η  Ο.Ε. του ΔΗΜΟΥ αφού λάβει υπόψη:

 τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010 και την παρ. 1 και την
παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την
με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 του Π.Δ 28/80
 Την υπ αριθμ.35130/739 Υπουργ. Απόφαση ΦΕΚ 1291/2010 περί

αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95
 την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ

1066 τ. Β΄)
 την υπ’ αριθμόν 55/2015 μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας  του

Δήμου
 Την υπ αριθμ. 83/2015 ΑΔΣ περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και

εργασιών .
 Την υπ’αριθμ.112/15 Α.Ο.Ε.  ψήφισης της πίστωσης.

όπως:

1. Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθμόν 55/2015  μελέτης για την εκτέλεση της
υπηρεσίας «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης ,
συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης Άλσους »

2. Καθορίσει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την
εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων
Λίμνης , συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης
Άλσους » ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 1 Τόπος και χρόνος διενέργειας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την     ημέρα     ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Δεκελείας 97 (
2ος όροφος)  με ώρα έναρξης την 10.00π.μ  και ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών την 10.30π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη
προσφορά μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την
προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που
υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται
από την επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με
τις υπόλοιπες.

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η παροχή της υπηρεσίας διέπονται
από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΡΘΡΟ 3 Τεύχη δημοπράτησης.
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Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της
παροχής υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο της μελέτης,
γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,
δ) η τεχνική περιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισμός.

Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών
εγκαταστάσεων λίμνης, συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας &
άρδευσης άλσους» προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 59.500,00 € και
επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο 73.185,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ
02.30.6262.043 του προυπ/σμού του οικονομικού έτους 2015 κατά
41.770,31€ , ενώ η υπόλοιπη δαπάνη θα βαρύνει τον προυπ/σμό του
οικονομικού έτους 2016  .

Ειδικότερα η παροχή υπηρεσίας αφορά τις εργασίες για τη «Συντήρηση
Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων λίμνης, συστήματος προληπτικής
πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους», όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή της Α.Μ. 55/15, που αποτελεί αναπόσπαστο τεύχος της
παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5 Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης, από τους οποίους τους  εννέα (9) μήνες θα
εκτελούνται εργασίες για τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του άλσους
ενώ τους υπόλοιπους τρείς (3) μήνες που θα είναι άδεια η λίμνη μερικές
εργασίες δεν θα εκτελούνται  .

Η παράδοση των ποσοτήτων της εργασίας θα γίνεται τμηματικά όπως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και ανάλογα με τις ανάγκες του δήμου.

Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των εργασιών και
της δαπάνης που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον
όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των εργασιών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 6 Εγγυήσεις

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%),σύμφωνα με το Ν.4281/14 επί του ποσού του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ, συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο
και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η εγγύηση
συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται
στο ποσό των 1.190,00 €. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα
πρέπει να είναι ένας (1) μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς .
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται αμέσως σε αυτούς που αποκλείσθηκαν
από τον διαγωνισμό .Στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μετά
την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του
ποσού του ενδεικτικού προυπ/σμού χωρίς το ΦΠΑ κατά την υπογραφή της
σύμβασης αντικαθιστάται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ , θα αφορά την καλή και πιστή
εκτέλεση της εργασίας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης.
Ο χρόνος λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της
εργασίας

ΑΡΘΡΟ 7 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο
γραφείο του τμήματος προμηθειών ( 2ος όροφος) του Δήμου Φιλαδέλφειας -
Χαλκηδόνος, τηλ. 213- 2049040-42 , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Περιληπτική διακήρυξη της Δημάρχου θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο
τύπο και στον τοπικό στον τύπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 8 Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή
προσφορών.

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφ’ όσον ανήκουν
στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ως κύριο αντικείμενο
δραστηριότητας την συντήρηση παρόμοιων συστημάτων (κολυμβητικές
δεξαμενές ή πισίνες, πυροσβεστικά συστήματα με εκτοξευτήρες και
συστήματα άρδευσης, προγραμματιζόμενα και ελεγχόμενα από σύστημα PLC
– SCADA), παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της εργασίας, καθώς και
κάθε σχετικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η αξιοπιστία τους, εφόσον
υποβάλλουν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά (φάκελος
δικαιολογητικών).

3. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία:
α. Τη φερεγγυότητά τους.
β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.
γ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.

4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι
πλήρως ενήμερος της διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους
ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν αποδέχεται. Η
επιτροπή του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή, μπορεί
αιτιολογημένα να μην αποδεχθεί την προσφορά του διαγωνιζόμενου,
του οποίου οι αντιρρήσεις - επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις.
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5. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι
αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές
συνθήκες όλων των εγκαταστάσεων που θα συντηρηθούν ως και τα
συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
προσκομισθεί αντίστοιχη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν
με ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά σε δύο (2) φακέλους εκ
των οποίων

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
β) Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του αναδόχου, για
τη συνεννόηση, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον ο ίδιος δεν
θα μπορεί συνεχώς να εξυπηρετεί το δήμο.
γ) Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά.
δ) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του
διαγωνιζόμενου σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα του, που θα έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.
πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που
ορίζεται στο ίδιο άρθρο της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και
φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο παραμένει στη διάθεση των οργάνων
του διαγωνισμού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και
προσφυγών).
ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος
ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η
νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε
περίπτωση μη προσκόμισής του, αυτό μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα
από την υπηρεσία με βάση την αριθμ. 2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β΄/1-3-2005).
στ) Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
Το εν λόγω πιστοποιητικό θα είναι εκδόσεως το πολύ του τελευταίου
εξαμήνου πριν την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.
ζ) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημέρα του διαγωνισμού.
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Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι
μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε
κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε.
και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα εμφαίνεται ο
ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος
στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με
την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση
προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο
συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την
ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου
ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η
επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης
προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί
με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
η) Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των
παραγράφων (στ) και (ζ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

θ). Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:
 έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της διακήρυξης

και των τευχών δημοπράτησης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και
ανεπιφύλακτα.

 Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους
των εγκαταστάσεων που θα συντηρηθούν.

 δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης και
ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από Διαγωνισμούς του
Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..

 το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα
όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις.

ι). Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές
οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραμμένη.

ια). Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών ή
έργων συντήρησης δημοσίων ή δημοτικών κολυμβητηρίων ή αντίστοιχων
δεξαμενών και παρόμοιων εργασιών ή έργων συντήρησης πυρόσβεσης με
εκτοξευτήρες & συστήματα άρδευσης, προγραμματιζόμενα και ελεγχόμενα
από σύστημα PLC – SCADA, από τους αντίστοιχους φορείς αυτών.
Από τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι
έχουν εκτελέσει παρόμοιες ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες ή έργα
συντήρησης με τις δημοπρατούμενες και αυτά θα αναφέρουν την αξία, το
χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών ή των έργων συντήρησης και να
διευκρινίζουν αν αυτά εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν
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περατώθηκαν κανονικά. Για την απόδειξη του παρόμοιου των εργασιών θα
πρέπει να προσκομιστεί και η αντίστοιχη τεχνική έκθεση (περιγραφή) της
μελέτης των εργασιών ή έργων συντήρησης.
Από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα θα πρέπει να πιστοποιείται η ύπαρξη
τριετούς τουλάχιστον εμπειρίας στην εκτέλεση ανάλογων εργασιών ή έργων
συντήρησης, η οποία θα πρέπει να είναι μέσα στην τελευταία πενταετία (2010
– 2011 – 2012 – 2013 - 2014).

Διευκρινίζεται ως προς τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ή έργων
συντήρησης για τον υπολογισμό της εμπειρίας, ότι ως χρόνος υπολογίζεται
από την υπογραφή της σύμβασης έως τη βεβαίωση περαίωσης. Για
διευκόλυνση της επιτροπής οι εργασίες ή τα έργα συντήρησης να
αναγράφονται σε πίνακα στον οποίο να φαίνεται ο τίτλος, η ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, η ημερομηνία περαίωσης, ο προϋπολογισμός και
η χρονική διάρκεια τους.

ιβ). Βεβαίωση ότι, η επιχείρηση στελεχώνεται ή διαθέτει στο προσωπικό
της με σχέση εξαρτημένης εργασίας Διπλ. Μηχανικό (Μηχανολόγο ή
Ηλεκτρολόγο η Χημικό Μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε.), ειδικευμένο στη
συντήρηση παρόμοιων εργασιών, ο οποίος θα φέρει την πλήρη ευθύνη της
ασφαλούς και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.

ιγ). Κατάσταση των εξειδικευμένων στην συντήρηση των κολυμβητικών
δεξαμενών και συστημάτων πυρόσβεσης, ατόμων που διαθέτει η εταιρεία, με
περιγραφή του ακριβούς αντικειμένου του κάθε ενός από αυτά, καθώς και της
διεύθυνσης έδρας του.

ιδ). Η επιχείρηση πρέπει απαραίτητα να διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό
που να γνωρίζει από εγκατάσταση - προγραμματισμό και λειτουργία
αντίστοιχων συστημάτων PLC – SCADA. Ειδικά για τον τεχνικό που γνωρίζει
τον προγραμματισμό PLC – SCADA θα πρέπει να αποδεικνύεται η εμπειρία
του με τις απαραίτητες βεβαιώσεις – έγγραφα – βιογραφικό κλπ.
ιστ). Η κατάσταση με τα εξειδικευμένα άτομα θα πρέπει να συνοδεύεται και
από έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συνεργασία των τεχνικών αυτών με
την επιχείρηση (αν είναι μόνιμοι υπάλληλοι, κατάσταση προσωπικού και αν
είναι εξωτερικοί συνεργάτες συμφωνητικά θεωρημένα από εφορία ή
αντίστοιχα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). Συμφωνητικά ή τιμολόγια με
ημερομηνία τελευταίου τριμήνου δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
β) Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του αναδόχου, για
τη συνεννόηση, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον ο ίδιος δεν
θα μπορεί συνεχώς να εξυπηρετεί το δήμο.
γ) Σφραγισμένος φάκελος με την κυρίως προσφορά.
δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
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- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ζ) που αφορούν τους
έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
ζ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά
με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους
επαγγελματικούς καταλόγους.
Οι διατάξεις των εδαφίων (θ) έως (ιστ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες,
ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση
όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος
ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η
νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε
πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του
διαγωνιζόμενου) σε ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα
φωτοαντίγραφα μέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του
νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα
υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα
προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής
ενημερότητας των ελληνικών αρχών (όταν προσκομίζεται ιδιαίτερα και δεν
καλύπτεται από την ενημερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή
φωτοαντίγραφο θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισμό. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως
και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134-
11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει).

Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό
τόπο του Υπουργείου Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν
φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή μετά το
διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των
δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά την
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υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε
νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.
Εφόσον κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν
έχουν υποβληθεί, πλην αυτών που εκ του νόμου μπορεί να αναζητά
αυτεπάγγελτα ο δήμος, ή δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και
δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να
ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.

Επίσης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για
μέρος μόνο των εργασιών, κατά παρέκκλιση αυτών που ορίζονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό,
ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες
εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και
οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το
διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η βεβαίωση
εκπροσώπησης θα πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία
(1) εταιρίες, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί
άλλο φυσικό πρόσωπο ή εταιρία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι
προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός
από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί
να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που
συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή
και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα,
ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου, που γίνεται
ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους συμμετέχοντες  που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο
ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Στον εσωτερικό φάκελο θα τοποθετείται η προσφορά του διαγωνιζόμενου
συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο της υπηρεσίας.
Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της
διακήρυξης του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού, όλα τα έξοδα μέχρι
την παράδοση της παροχής υπηρεσίας και τις προβλεπόμενες εκ του νόμου
κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 9 Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού, που
συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως
ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης.

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση
της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο
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πρακτικό της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο
πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση
της ταυτότητας του διαγωνιζομένου και η γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της
προσφοράς.

Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη
της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά.
Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης
προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση
προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται
δημόσια η συνεδρίαση, αρχίζει από τη Επιτροπή του διαγωνισμού η
αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και
γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο,
περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους
όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταμένων.

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει
σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του
εξωτερικού φακέλου.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι
παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση
συνεχίζεται μυστική.

Η Επιτροπή του διαγωνισμού στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και
ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για
αυτούς που αποκλείονται.

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα
ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους.

Ο μειοδότης μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού, καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήμου, σε χρόνο όχι
μικρότερο των πέντε (5) ημερών και ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών,
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές
τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την
εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το
Π.Δ. 28/1980 κυρώσεις.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που
πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του δήμου.

ΑΡΘΡΟ 10 Ανακήρυξη μειοδότη.

Ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας ανακηρύσσεται αυτός που θα
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση
μεταξύ τους.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε
διαφορετικούς αναδόχους.

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται
αποδεκτές.

ΑΡΘΡΟ 11 Ενστάσεις

1. Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κατατίθενται στην επιτροπή
του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή
του. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα
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διαβιβάζεται στην επιτροπή του διαγωνισμού. Τα πρακτικά του διαγωνισμού
μαζί με τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη
απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται μαζί με την κατακυρωτική
απόφαση αυτής, στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για τον προβλεπόμενο από τις
διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 έλεγχο νομιμότητας.

2. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας
διενέργειάς του ή της συμμετοχής διαγωνιζομένου σ’ αυτόν υποβάλλεται
εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο δήμο, μέσα στο μισό του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης
και της υποβολής των προσφορών. 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 από
τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε
μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό
διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής
ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην
περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
διαγωνιζομένου σ΄ αυτόν, μόνο από πάροχο που συμμετέχει στο διαγωνισμό
ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται
στο δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από
την επιτροπή διαγωνισμού, η οποία με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, υποβάλλει την ένσταση στην Οικονομική
Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν
ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από
την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και
κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού.
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι
αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται
για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Ελεγκτή
Νομιμότητας ή περαιτέρω στα αρμόδια δικαστήρια.
5. Ο δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το
περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται
για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού
εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο
τρόπο.
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων
δεν λαμβάνονται υπόψη.
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ΑΡΘΡΟ 12 Λοιπές εγγυήσεις.

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι
προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τη μελέτη.
Ο δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 13
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής, τα λοιπά
έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και ενδεχόμενα του επαναληπτικού και τα
έξοδα του συμφωνητικού με τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον
ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία.
Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για
το Δημόσιο, εισφορές κλπ. που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του
Ν. 3463/2006 και του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 14/2015 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, όλα τα
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της και :

 τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010 και την παρ. 1 και την
παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την
με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 το Π.Δ 28/80
 Την υπ αριθμ.35130/739 Υπουργ. Απόφαση ΦΕΚ 1291/2010 περί

αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95
 την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ

1066 τ. Β΄)
 την υπ’ αριθμόν 55/2015 μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας  του

Δήμου
 Την υπ αριθμ. 83/2015 ΑΔΣ περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και

εργασιών.
 Την υπ’αριθμ.112/15 Α.Ο.Ε. περί ψήφισης της πίστωσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθμόν 55/2015 μελέτης για την εκτέλεση
της υπηρεσίας «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης,
συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης
Άλσους».
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2. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση Η/Μ &
λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης, συστήματος προληπτικής
πυροπροστασίας & άρδευσης Άλσους » ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 1 Τόπος και χρόνος διενέργειας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την     ημέρα     ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Δεκελείας 97 (
2ος όροφος)  με ώρα έναρξης την 10.00π.μ  και ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών την 10.30π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη
προσφορά μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την
προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που
υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται
από την επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με
τις υπόλοιπες.

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η παροχή της υπηρεσίας διέπονται
από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΡΘΡΟ 3 Τεύχη δημοπράτησης.

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της
παροχής υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο της μελέτης,
γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,
δ) η τεχνική περιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισμός.

Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών
εγκαταστάσεων λίμνης, συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας &
άρδευσης άλσους» προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 59.500,00 € και
επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο 73.185,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ
02.30.6262.043 του προυπ/σμού του οικονομικού έτους 2015 κατά
41.770,31€ , ενώ η υπόλοιπη δαπάνη θα βαρύνει τον προυπ/σμό του
οικονομικού έτους 2016  .

Ειδικότερα η παροχή υπηρεσίας αφορά τις εργασίες για τη «Συντήρηση
Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων λίμνης, συστήματος προληπτικής
πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους», όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή της Α.Μ. 55/15, που αποτελεί αναπόσπαστο τεύχος της
παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 5 Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης, από τους οποίους τους  εννέα (9) μήνες θα
εκτελούνται εργασίες για τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του άλσους
ενώ τους υπόλοιπους τρείς (3) μήνες που θα είναι άδεια η λίμνη μερικές
εργασίες δεν θα εκτελούνται  .

Η παράδοση των ποσοτήτων της εργασίας θα γίνεται τμηματικά όπως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και ανάλογα με τις ανάγκες του δήμου.

Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των εργασιών και
της δαπάνης που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον
όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των εργασιών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 6 Εγγυήσεις

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%),σύμφωνα με το Ν.4281/14 επί του ποσού του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ, συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο
και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η εγγύηση
συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται
στο ποσό των 1.190,00 €. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα
πρέπει να είναι ένας (1) μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς .
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται αμέσως σε αυτούς που αποκλείσθηκαν
από τον διαγωνισμό .Στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μετά
την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του
ποσού του ενδεικτικού προυπ/σμού χωρίς το ΦΠΑ κατά την υπογραφή της
σύμβασης αντικαθιστάται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ , θα αφορά την καλή και πιστή
εκτέλεση της εργασίας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης.
Ο χρόνος λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της
εργασίας

ΑΡΘΡΟ 7 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο
γραφείο του τμήματος προμηθειών ( 2ος όροφος) του Δήμου Φιλαδέλφειας -
Χαλκηδόνος, τηλ. 213- 2049040-42 , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Περιληπτική διακήρυξη της Δημάρχου θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο
τύπο και στον τοπικό στον τύπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 8 Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή
προσφορών.
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1.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφ’ όσον ανήκουν
στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

2.Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας
την συντήρηση παρόμοιων συστημάτων (κολυμβητικές δεξαμενές ή πισίνες,
πυροσβεστικά συστήματα με εκτοξευτήρες και συστήματα άρδευσης,
προγραμματιζόμενα και ελεγχόμενα από σύστημα PLC – SCADA),
παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της εργασίας, καθώς και κάθε σχετικό
στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η αξιοπιστία τους, εφόσον υποβάλλουν
τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά (φάκελος δικαιολογητικών).

3. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία:
α. Τη φερεγγυότητά τους.
β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.
γ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.

4.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι
πλήρως ενήμερος της διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους
ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν αποδέχεται. Η
επιτροπή του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή, μπορεί αιτιολογημένα
να μην αποδεχθεί την προσφορά του διαγωνιζόμενου, του οποίου οι
αντιρρήσεις - επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις.

5.Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι
αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις
γενικές συνθήκες όλων των εγκαταστάσεων που θα συντηρηθούν ως και
τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει
να προσκομισθεί αντίστοιχη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν
με ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά σε δύο (2) φακέλους εκ
των οποίων

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
β) Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του αναδόχου, για
τη συνεννόηση, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον ο ίδιος δεν
θα μπορεί συνεχώς να εξυπηρετεί το δήμο.
γ) Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά.
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δ) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του
διαγωνιζόμενου σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα του, που θα έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.
πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που
ορίζεται στο ίδιο άρθρο της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και
φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο παραμένει στη διάθεση των οργάνων
του διαγωνισμού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και
προσφυγών).
ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος
ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η
νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε
περίπτωση μη προσκόμισής του, αυτό μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα
από την υπηρεσία με βάση την αριθμ. 2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β΄/1-3-2005).
στ) Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
Το εν λόγω πιστοποιητικό θα είναι εκδόσεως το πολύ του τελευταίου
εξαμήνου πριν την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.
ζ) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημέρα του διαγωνισμού.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι
μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε
κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε.
και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα εμφαίνεται ο
ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος
στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με
την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση
προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο
συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την
ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου
ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η
επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης
προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να
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αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί
με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
η) Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των
παραγράφων (στ) και (ζ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

θ). Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:
 έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της διακήρυξης

και των τευχών δημοπράτησης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και
ανεπιφύλακτα.

 Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους
των εγκαταστάσεων που θα συντηρηθούν.

 δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης και
ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από Διαγωνισμούς του
Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..

 το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα
όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις.

ι). Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές
οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραμμένη.

ια). Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών ή
έργων συντήρησης δημοσίων ή δημοτικών κολυμβητηρίων ή αντίστοιχων
δεξαμενών και παρόμοιων εργασιών ή έργων συντήρησης πυρόσβεσης με
εκτοξευτήρες & συστήματα άρδευσης, προγραμματιζόμενα και ελεγχόμενα
από σύστημα PLC – SCADA, από τους αντίστοιχους φορείς αυτών.
Από τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι
έχουν εκτελέσει παρόμοιες ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες ή έργα
συντήρησης με τις δημοπρατούμενες και αυτά θα αναφέρουν την αξία, το
χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών ή των έργων συντήρησης και να
διευκρινίζουν αν αυτά εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν
περατώθηκαν κανονικά. Για την απόδειξη του παρόμοιου των εργασιών θα
πρέπει να προσκομιστεί και η αντίστοιχη τεχνική έκθεση (περιγραφή) της
μελέτης των εργασιών ή έργων συντήρησης.
Από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα θα πρέπει να πιστοποιείται η ύπαρξη
τριετούς τουλάχιστον εμπειρίας στην εκτέλεση ανάλογων εργασιών ή έργων
συντήρησης, η οποία θα πρέπει να είναι μέσα στην τελευταία πενταετία (2010
– 2011 – 2012 – 2013 - 2014).

Διευκρινίζεται ως προς τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ή έργων
συντήρησης για τον υπολογισμό της εμπειρίας, ότι ως χρόνος υπολογίζεται
από την υπογραφή της σύμβασης έως τη βεβαίωση περαίωσης. Για
διευκόλυνση της επιτροπής οι εργασίες ή τα έργα συντήρησης να
αναγράφονται σε πίνακα στον οποίο να φαίνεται ο τίτλος, η ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, η ημερομηνία περαίωσης, ο προϋπολογισμός και
η χρονική διάρκεια τους.

ιβ). Βεβαίωση ότι, η επιχείρηση στελεχώνεται ή διαθέτει στο προσωπικό
της με σχέση εξαρτημένης εργασίας Διπλ. Μηχανικό (Μηχανολόγο ή
Ηλεκτρολόγο η Χημικό Μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε.), ειδικευμένο στη
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συντήρηση παρόμοιων εργασιών, ο οποίος θα φέρει την πλήρη ευθύνη της
ασφαλούς και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.

ιγ). Κατάσταση των εξειδικευμένων στην συντήρηση των κολυμβητικών
δεξαμενών και συστημάτων πυρόσβεσης, ατόμων που διαθέτει η εταιρεία, με
περιγραφή του ακριβούς αντικειμένου του κάθε ενός από αυτά, καθώς και της
διεύθυνσης έδρας του.

ιδ). Η επιχείρηση πρέπει απαραίτητα να διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό
που να γνωρίζει από εγκατάσταση - προγραμματισμό και λειτουργία
αντίστοιχων συστημάτων PLC – SCADA. Ειδικά για τον τεχνικό που γνωρίζει
τον προγραμματισμό PLC – SCADA θα πρέπει να αποδεικνύεται η εμπειρία
του με τις απαραίτητες βεβαιώσεις – έγγραφα – βιογραφικό κλπ.
ιστ). Η κατάσταση με τα εξειδικευμένα άτομα θα πρέπει να συνοδεύεται και
από έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συνεργασία των τεχνικών αυτών με
την επιχείρηση (αν είναι μόνιμοι υπάλληλοι, κατάσταση προσωπικού και αν
είναι εξωτερικοί συνεργάτες συμφωνητικά θεωρημένα από εφορία ή
αντίστοιχα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). Συμφωνητικά ή τιμολόγια με
ημερομηνία τελευταίου τριμήνου δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
β) Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του αναδόχου, για
τη συνεννόηση, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον ο ίδιος δεν
θα μπορεί συνεχώς να εξυπηρετεί το δήμο.
γ) Σφραγισμένος φάκελος με την κυρίως προσφορά.
δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ζ) που αφορούν τους
έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
ζ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά
με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους
επαγγελματικούς καταλόγους.
Οι διατάξεις των εδαφίων (θ) έως (ιστ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες,
ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
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Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση
όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος
ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η
νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε
πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του
διαγωνιζόμενου) σε ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα
φωτοαντίγραφα μέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του
νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα
υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα
προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής
ενημερότητας των ελληνικών αρχών (όταν προσκομίζεται ιδιαίτερα και δεν
καλύπτεται από την ενημερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή
φωτοαντίγραφο θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισμό. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως
και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134-
11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει).

Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό
τόπο του Υπουργείου Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν
φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή μετά το
διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των
δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά την
υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε
νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.
Εφόσον κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν
έχουν υποβληθεί, πλην αυτών που εκ του νόμου μπορεί να αναζητά
αυτεπάγγελτα ο δήμος, ή δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και
δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να
ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.

Επίσης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για
μέρος μόνο των εργασιών, κατά παρέκκλιση αυτών που ορίζονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό,
ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες
εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και
οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το
διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η βεβαίωση
εκπροσώπησης θα πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσωπούμενου.



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΥΠΟΣΒ

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία
(1) εταιρίες, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί
άλλο φυσικό πρόσωπο ή εταιρία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι
προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός
από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί
να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που
συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή
και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα,
ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου, που γίνεται
ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους συμμετέχοντες  που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο
ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Στον εσωτερικό φάκελο θα τοποθετείται η προσφορά του διαγωνιζόμενου
συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο της υπηρεσίας.
Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της
διακήρυξης του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού, όλα τα έξοδα μέχρι
την παράδοση της παροχής υπηρεσίας και τις προβλεπόμενες εκ του νόμου
κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 9 Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού, που
συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως
ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης.

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση
της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο
πρακτικό της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο
πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση
της ταυτότητας του διαγωνιζομένου και η γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της
προσφοράς.

Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη
της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά.
Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης
προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση
προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται
δημόσια η συνεδρίαση, αρχίζει από τη Επιτροπή του διαγωνισμού η
αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και
γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο,
περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους
όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταμένων.

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει
σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του
εξωτερικού φακέλου.
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Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι
παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση
συνεχίζεται μυστική.

Η Επιτροπή του διαγωνισμού στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και
ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για
αυτούς που αποκλείονται.

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα
ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους.

Ο μειοδότης μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού, καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήμου, σε χρόνο όχι
μικρότερο των πέντε (5) ημερών και ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών,
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές
τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την
εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το
Π.Δ. 28/1980 κυρώσεις.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που
πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του δήμου.

ΑΡΘΡΟ 10 Ανακήρυξη μειοδότη.

Ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας ανακηρύσσεται αυτός που θα
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση
μεταξύ τους.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε
διαφορετικούς αναδόχους.

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται
αποδεκτές.

ΑΡΘΡΟ 11 Ενστάσεις

1. Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κατατίθενται στην επιτροπή
του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή
του. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα
διαβιβάζεται στην επιτροπή του διαγωνισμού. Τα πρακτικά του διαγωνισμού
μαζί με τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη
απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται μαζί με την κατακυρωτική
απόφαση αυτής, στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για τον προβλεπόμενο από τις
διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 έλεγχο νομιμότητας.

2. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας
διενέργειάς του ή της συμμετοχής διαγωνιζομένου σ’ αυτόν υποβάλλεται
εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο δήμο, μέσα στο μισό του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης
και της υποβολής των προσφορών. 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 από
τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε
μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό
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διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής
ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην
περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
διαγωνιζομένου σ΄ αυτόν, μόνο από πάροχο που συμμετέχει στο διαγωνισμό
ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται
στο δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από
την επιτροπή διαγωνισμού, η οποία με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, υποβάλλει την ένσταση στην Οικονομική
Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν
ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από
την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και
κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού.
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι
αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται
για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Ελεγκτή
Νομιμότητας ή περαιτέρω στα αρμόδια δικαστήρια.
5. Ο δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το
περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται
για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού
εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο
τρόπο.
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων
δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 12 Λοιπές εγγυήσεις.

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι
προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τη μελέτη.
Ο δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 13
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής, τα λοιπά
έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και ενδεχόμενα του επαναληπτικού και τα
έξοδα του συμφωνητικού με τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον
ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία.
Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για
το Δημόσιο, εισφορές κλπ. που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του
Ν. 3463/2006 και του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
4. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τμήμα Άλσους
5. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου
6. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
9. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής
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