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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

Αριθ. Απόφασης : 137/2011                                  

                                                                                             

                                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση 

όρων διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και 

επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών 

απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων πλην 

γενικών αντιπροσωπειών», ορισμός επιτροπής 

διαγωνισμού και ψήφιση σχετικής πίστωσης». 
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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 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 2
ου

 θέματος της Η.Δ.. 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

εισηγούμενος το 11
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  είπε τα εξής :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 12086/2-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών επί του θέματος :     
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ΘΕΜΑ : α)  Έγκριση της υπ’ αριθ. 104/30-9-2011 μελέτη για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«Συντήρηση & επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών απορριμματοφόρων & λοιπών 

οχημάτων πλην γεν. αντιπροσωπειών» β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 

διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση & επισκευή υπερκατασκευών 

φορτηγών απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων πλην γεν. αντιπροσωπειών» γ) 

Διάθεση- ψήφιση πίστωσης  σε βάρος του κωδικού Κ.Α.: 02.20.6263.001  του 

προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ για το 2011 δ) Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

                                                          

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' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 

• την υπ’ αριθμόν 104/30-09-2011 μελέτη της  Δ/νσης Καθαριότητας & Μηχανικού 

εξοπλισμού του Δήμου  

 

όπως: 

 

1. Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθμόν 104/30-09-2011  μελέτης για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας «Συντήρηση & επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών απορριματοφόρων & 

λοιπών οχημάτων πλην γεν. αντιπροσωπειών» 

 

2. Καθορίσει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας «Συντήρηση & επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών απορριματοφόρων & 

λοιπών οχημάτων πλην γεν. αντιπροσωπειών» 

 

3. Ψηφίσει σχετική πίστωση σε βάρος του κωδικού Κ.Α.: 02.20.6263.001  

του προϋπολογισµού του ∆ΗΜΟΥ για το 2011 

 

4. Να ορίσει επιτροπή αξιόλογησης προσφορών. Προτεινόµενα µέλη: 

Tακτικά µέλη : Καµαρόπουλος Γ. , ∆ηµητρόπουλος Ι. , Τσουρέας Αργ.  

Aναπληρωτικά µέλη : Μπέγος Σ. , Παπαδάκης Ι. , Καραδήµας Ηλ. 

      

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 
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αριθ. 20/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. 

να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

 

• 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' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 

• την υπ’ αριθμόν 104/30-09-2011 μελέτη της  Δ/νσης Καθαριότητας & Μηχανικού 

εξοπλισμού του Δήμου  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     οµόφωνα 

 

1)Την έγκριση της υπ' αριθ. 104/2011 μελέτης για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«Συντήρηση & επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών απορριμματοφόρων & λοιπών 

οχημάτων πλην γεν. αντιπροσωπειών» 

 

 

2) Την έγκριση κατάρτισης όρων πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση & επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών 

απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων πλην γεν. αντιπροσωπειών» που 

συμπεριλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 104/2011 μελέτη, όροι οι οποίοι έχουν ως εξής 

:  

Άρθρο 1
ο
  

Κριτήριο κατακύρωσης 

Ως κριτήριο κατακύρωσης λαμβάνονται ξεχωριστά, η χαμηλότερη τιμή ανά 

προσφερόμενη εργασία όπως αναλυτικά θα περιγραφεί στο υπό συμπλήρωση 

τιμολόγιο της Υπηρεσίας καθώς και η μεγαλύτερη, επί τοις εκατό (%) σε Ευρώ, 

έκπτωση για την εργασία αυτή.  

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά 

προσφερόμενη εργασία για τα άρθρα 1 έως και 3 του προϋπολογισμού της 

Υπηρεσίας και στον ανάδοχο που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη, επί τοις εκατό (%) 

σε Ευρώ, έκπτωση για την εργασία αυτή του αρ. 4 του εν λόγω προϋπολογισμού. 
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Η προσφερόμενη επί της εκατό έκπτωση για την εργασία αφορά στην συντήρηση 

και επισκευή καθώς και η τοποθέτηση νέων ανταλλακτικών η ανάγκη των οποίων 

εξαρτάτε από το βαθμό φθοράς και αφορά τις υπερκατασκευές σε 

ελασματουργικά,  υδραυλικά κυκλώματα εγκεφάλου,μπουκάλες ανύψωσης, πόρτες 

υπερκατασκευών. 

 Οι παραπάνω επισκευές και συντηρήσεις αφορούν στα απορριμματοφόρα τα 

ανυψωτικά τους συστήματα, τους κάδους αποκομιδής των απορριμματοφόρων, 

καθώς και το σύνολο των σωληνώσεων και του εγκεφάλου κατανομής η αλλαγή του 

οποίου εξαρτάτε από το μέγεθος της φθοράς του. 

 Στα δε φορτηγά αφορά τις μπουκάλες ανύψωσης και στη καρότσα από 

ελασματουργικής πλευράς καθώς και στη πίσω πόρτα σφράγισης.  

 

Η προσφορά θα υποβληθεί στο συνημμένο υπό συμπλήρωση τιμολόγιο μελέτης της 

Υπηρεσίας και θα αναγράφει τις τιμές σε ΕΥΡΩ. Ο τρόπος συμπλήρωσης της 

οικονομικής προσφοράς περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 7 της παρούσης. 

 

Άρθρο 2
ο
  

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα γίνουν σύμφωνα 

με τις διατάξεις: 

α) του Ν. 3463/06 «Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα της παρ. 1 και 

της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν. 3536/07 

β) του Π.Δ. 28/80 και των λοιπών νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων 

που ισχύουν 

γ) του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94. 

Άρθρο 3
ο
 

Προϋπολογισμός 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 45.000,00 Ευρώ εκ των οποίων τα 

36.585,00 Ευρώ είναι για την καθαρή δαπάνη της υπηρεσίας και τα 8.414,55 Ευρώ 

για Φ.Π.Α. 23% και θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2011 

βαρύνοντας τον κωδικό Κ.Α. 02.20.6263.001   με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή 

υπερκατασκευών φορτηγών απορριματοφόρων & λοιπών οχημάτων πλην γεν. 

αντιπροσωπειών» 

. 

Άρθρο 4
ο
 

Xρόνος και τόπος διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Μέγαρο, οδός Δεκελείας 97, την  

…………………………………………………………………………………………..     

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών (παραλαβής, 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης καθώς και του 

σχετικού τιμολογίου προς συμπλήρωση, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από το 

γραφείο προμηθειών  του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας που βρίσκετε στο 

Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια (τηλ. 213 

2049091, πληροφορίες κα Παρασκιάδου θεοδώρα) έως και την προηγουμένη μέρα 

του διαγωνισμού. 

                                                     Άρθρο 5
ο
 

                               Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συν/σμοί, 

Κοινοπραξίες, Συμπράξεις παρεχόντων Υπηρεσίες, Ενώσεις. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην προσφορά τους, τα 

εξής δικαιολογητικά:  

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

και το είδος των εργασιών τους. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προ 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 του διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: 4562ΩΗΓ-ΤΡΨ



4. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. Αυτή υποβάλλεται σε δήλωση 

του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εφόσον πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο. Όταν αφορά εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του 

Δ.Σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται 

θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις 

αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, 

στην οποία:  

(Ι)   Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 

συμμετέχουν.  

 (ΙΙ) Να δηλώνεται ότι και μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν 

έχουν καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα σχετικό με την ιδιότητα τους, δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. 

 (III) Να δηλώνεται ότι διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 

και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

6. Κατάσταση φορέων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει 

παρόμοιες εργασίες.  

7. Εφόσον πρόκειται περί ΑΕ ή ΣΠΕ, απαιτείται η προσκόμιση ΦΕΚ με την πρόσφατη 

συγκρότηση του Δ.Σ. αυτής σε σώμα και πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. για 

συμμετοχή αυτού στο διαγωνισμό.  

8. Εφόσον πρόκειται περί Ε.Π.Ε. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου 

καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπησή της από 

το διαχειριστή και σε περίπτωση λήξης της θητείας του, πρακτικό εκλογής-

διορισμού νέου διαχειριστή.  

9. Αντίγραφο Καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο 

Πρωτοδικείο. 

Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 

Η συμμετοχή εντολοδόχου του ιδιοκτήτη ή του εκμεταλλευτή ή χρήστη επιτρέπεται 

πάντα αφού αυτός προσκομίσει ειδικό πληρεξούσιο που έχει συνταχθεί ενώπιον 

συμβολαιογράφου, με το οποίο να παρέχεται το δικαίωμα σ΄ αυτόν να πάρει μέρος 

στον διαγωνισμό με πλήρη εκπροσώπηση του εντολέα και να δεσμεύει αυτόν 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σαν να ήταν παρών.  

Γίνεται επίσης δεκτή και εξουσιοδότηση με παρόμοιο κείμενο, με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική ή 

Αστυνομική Αρχή.  
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Άρθρο 6
ο
 

Εγγύηση συμμετοχής 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 

1.830,00 Ευρώ. 

Η εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον για 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 

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 Φιλαδέλφειας- 

Χαλκηδόνος, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία του 

συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και 

διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσμίας τριών (3) 

ημερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, το ποσόν της εγγύησης (μέρος ή 

σύνολο). 

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 υπόψη. 

Άρθρο 7
ο
 

Προσφορές 

Με ποινή να μη γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε φάκελο 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β. Τον πλήρη τίτλο του ΔΗΜΟΥ ( ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ). 

γ. Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας. 

δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισμένο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και η εγγύηση συμμετοχής, Αυτός ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με κεφαλαία γράμματα. 

Β. Τον πλήρη τίτλο του ΔΗΜΟΥ ( ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ). 

Γ. Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας. 

Δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων διαφωνεί με κάποιους όρους της 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. 

Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Άρθρο 8
ο
 

Τρόπος σύνταξης προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερομένων θα συμπληρώνεται στο ειδικό έντυπο 

που έχει συντάξει γι αυτό τον λόγο η Υπηρεσία και θα υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο. Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από συνημμένο πίνακα των υπό 

συντήρηση-επισκευή οχημάτων(φορτηγά-απορριμματοφόρα) όπως αυτός έχει 

συνταχθεί από την Υπηρεσία και θα αναγράφονται τα κάτωθι: 

1 Ο αριθμός των υπό συντήρηση-επισκευή οχημάτων (φορτηγά-

απορριμματοφόρα).  

2 Οι αριθμοί κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων(φορτηγά-

απορριμματοφόρα).  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση τότε αυτή θα πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 

διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του 

οργάνου αξιολόγησης προσφορών.  
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Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της επιχείρησης και τα στοιχεία του 

αρμοδίου της επιχείρησης.  

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης 

του διαγωνισμού ή αυτή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά 

του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω 

όρους. Εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία 

εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 

όργανο, είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 

μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.  

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  

Άρθρο 9
ο
 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα (60) ημερών 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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 10
ο
 

Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή 

της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται προς την Επιτροπή που διενεργεί 

τον διαγωνισμό εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
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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 επιτροπή του διαγωνισμού και η 

σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το 

διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 

φροντίδα. 

β. Κατά της νομιμότητας της 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 και την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση 

αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία 

υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δ. Σ. του ΔΗΜΟΥ το 

οποίο τελικά αποφασίζει. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά 

από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Άρθρο 11
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. 

ΑΔΑ: 4562ΩΗΓ-ΤΡΨ



Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται 

δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την 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 γραφτεί και στο φάκελο με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση 

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. 

Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων 

γίνεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε 

διαφορετική ημέρα και ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό του διαγωνισμού 

ανακοινωμένες μεγαλόφωνα. 

Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που 

πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ. 

Άρθρο 12
ο
 

Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού οφείλει 

να προσκομίσει εντός 15 ημερών από την σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας και 

πριν την υπογραφή της σύμβασης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α) Οι Έλληνες Πολίτες 
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1. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της  

επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση.  

Β) Τα Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κλπ)  

1.  Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α του παρόντος αντίστοιχα.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική 

εκκαθάριση όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 

Γ) Οι Συνεταιρισμοί  

1. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με 

αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας.  

2. Τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά στην περίπτωση Α. 

3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

Δ) Οι Eνώσεις προσώπων. 

1.Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε παρέχοντα υπηρεσίες που 

συμμετέχει στην Ένωση.  
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2. Ενώσεις προσώπων πλην εταιρειών και συνεταιρισμών θα προσκομίσουν συστατικό 

έγγραφο το οποίο θα έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα περιλαμβάνει τα 

μέλη, την έδρα, την ημερομηνία σύστασης, το σκοπό και το χρόνο διάρκειας.  

3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες 

τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του 

παρέχοντα υπηρεσίες στο διαγωνισμό που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου.  

4. Η Ένωση παρεχόντων υπηρεσίες υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των τουριστικών λεωφορείων που 

αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.  

5. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της μίσθωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

6. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, 

μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον 

χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  

7. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την 

ίδια τιμή και όρους.  

8. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 

προτείνουν αντικαταστάτη.  

Ε) Κοινοπραξίες ή συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες:  

Στην περίπτωση συμμετοχής στον διαγωνισμό κοινοπραξίας, το κάθε μέλος ξεχωριστά 

θα υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση του (εάν δηλαδή 

πρόκειται περί μέλους φυσικού προσώπου ή μέλους Α.Ε. ή μέλους Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. κ.λ.π. 

αναλόγως της νομικής του μορφής)  
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Επίσης κάθε μέλος της Κοινοπραξίας θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του 

Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχουσες στην Kοινοπραξία 

επιχειρήσεις ή τα άτομα που συνέστησαν την Κοινοπραξία με μόνο σκοπό να 

αναλάβουν με την ίδια σύνθεση την εκτέλεση του έργου σε περίπτωση ανάθεσης σ’ 

αυτούς, κατόπιν του διαγωνισμού, της εκτέλεσης του προγράμματος και ενέχονται και 

ευθύνονται έναντι του ΔΗΜΟΥ, σχετικά με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό 

ενιαία, αδιαίρετα και καθ’ ολοκληρία.  

Άρθρο 13
ο 

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. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο ένα (1) έτος από την 

υπογραφή της σύμβασης.  

Άρθρο 14
ο 

Αναπροσαρμογή τιμών 

Κάθε αύξηση ή μείωση της τιμής των εργασιών-επισκευών, μετά την προσφορά, δεν 

λαμβάνεται υπόψη για αύξηση ή μείωση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

Άρθρο 15
ο
  

Ανωτέρα βία 

Εφόσον διαπιστωθεί αδυναμία εκτέλεσης εργασίας εκ λόγων αποδεδειγμένης 

ανώτερης βίας, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως, εγγράφως  και με φαξ το 

ΔΗΜΟ.  

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.  

2. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που την συνιστούν, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, δεν αναφέρει τα 

περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του 

δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.  
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Άρθρο 16
ο
  

Καταγγελία της σύμβασης.  

Ο ΔΗΜΟΣ διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., για οποιονδήποτε λόγο 

κρίνει εύλογο και επιβεβλημένο, να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση εξ ολοκλήρου ή 

μερικώς.  

 

Άρθρο 17
ο
 

Υποχρεώσεις αναδόχου - Πρόστιμα – Ποινικές Ρήτρες 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει ώστε οι εργασίες-επισκευές που θα γίνονται να 

επαναφέρουν πλήρως τα σηµεία φθοράς και τα ανταλλακτικά τα οποία θα προκύψουν 

εκ της συντηρήσεως, θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και αντοχής..  

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας, θεωρούµενων όλων των 

όρων ουσιωδών, πέραν από τ’ άλλα δικαιώµατα του ∆ΗΜΟΥ, όπως αυτά 

προαναφέρθηκαν και όσα απορρέουν από τις κείµενες νοµικές διατάξεις, για τα οποία 

επιφυλάσσεται, κατόπιν απόφασης το ∆.Σ. του, το ∆ΗΜΟΥ θα µπορεί:  

α) Να επιβάλλει πρόστιµο µέχρι 1200,00€ και αν εξακολουθεί να είναι υπότροπος, µέχρι 

3000,00€.  

β) Να προβεί στην µονοµερή (έγγραφη ή τηλεγραφική) και αζηµία γι’ αυτόν καταγγελία 

της σύµβασης και να εκπέσει µερικώς ή ολικώς υπέρ αυτού την εγγύηση του αναδόχου 

κ.λ.π.  

γ) Να αποκλείει τον ανάδοχο από  τους επόµενους διαγωνισµούς .  

.  

Άρθρο 18
ο 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται μετά τη συντήρηση & επισκευή 

όλων των εργασιών που αναφέρονται στη Α.Μ. 104/2011 και μετά τη βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή και με την έκδοση χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου αφού προσκομισθούν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στο λογιστήριο.  

 

                                                            Άρθρο 19
ο 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της ανάθεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι τα 

παρακάτω: 
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Α. Το συμφωνητικό 

Β. Η παρούσα διακήρυξη  

Γ. Η οικονομική προσφορά καθώς και η  συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα 

τα λοιπά στοιχεία 

Δ. Η εγκεκριμένη μελέτη 

                                                                                                                                                                                  

                                                                              Άρθρο 20
ο 

                                                                                      
  Δημοσίευση

 

 

Η παρούσα επέχει θέση διακηρύξεως, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου  και θα δηµοσιευθεί στην ηµερήσια εφηµερίδα ''ΗΧΩ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ'' και στο τοπικό τύπο, µέχρι και την ______________. 

 

 

3) Την ψήφιση πίστωσης ποσού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ: 02.20.6263.001 του  προϋπ/σμού 

του Δήμου οικ. έτους 2011 για την κάλυψη της δαπάνης. 

 

4)  Ορίζει την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών αποτελούµενη από : 

Tακτικά µέλη : Καµαρόπουλος Γ. , ∆ηµητρόπουλος Ι. , Τσουρέας Αργ. 

Aναπληρωτικά µέλη : Μπέγος Σ. , Παπαδάκης Ι. , Καραδήµας Ηλ. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  137/2011 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
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