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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 14/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 50/2013                                  
 

                                                                                             
                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση αριθ. 43/2013 μελέτης και 
καθορισμός όρων διακήρυξης 
πρόχειρου διαγωνισμού για την 
υπηρεσία «Διαχείριση υδάτινου όγκου 
λίμνης Άλσους». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 27 του μήνα Μαΐου του έτους 2013, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
6877/13/23-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου 
Καραβία, 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 Δ΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 

Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ 5) Παΐδας Αδαμάντιος και 6)  Τάφας Ηλίας, 
μέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης 
Σταύρος  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 6300/10-5-2013 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης επί του θέματος, η 
οποία έχει ως εξής : 
 

ΘΕΜΑ : α)  Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2013 μελέτη για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας «Διαχείριση υδάτινου όγκου Λίμνης Αλσους» β) Καθορισμός 
των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας «Διαχείριση υδάτινου όγκου Λίμνης Αλσους» 

                                                          
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 43/2013 μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του 
Δήμου  
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 Την αριθ. 42/2013 απόφαση Οικ. Επιτροπής, με την οποία ψηφίστηκε 
η σχετική πίστωση ποσού 55.350,00€ σε βάρος του κωδικού Κ.Α.: 
02.35.6117.004 του προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ οικ. έτους 2013 
 

όπως: 
 

1. Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθμόν 43/2013  μελέτης για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας «Διαχείριση υδάτινου όγκου Λίμνης Αλσους» 
 

2. Καθορίσει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας «Διαχείριση υδάτινου όγκου Λίμνης Αλσους» ως 
εξής:  

 
ΑΡΘΡΟ 1  
Ισχύουσες διατάξεις  
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις  :  
- του ΠΔ 28/80 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»  
- των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06 « Περί κύρωση του κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/07. 
- την παρ. 13 του άρθρου 20  του Ν. 3731/08 « Περί αναδιοργάνωσης της 
δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου 
Εσωτερικών»  
- το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247 Α) « Περί Δημοσίου Λογιστικού , 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»  
- την υπ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 ( ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών « περί αύξησης των χρηματικών ποσών 
του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν προμήθεια προιόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» .         
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Αντικείμενο  
 
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η διαχείριση του υδάτινου όγκου 
της Λίμνης του Αλσους Ν.Φιλ/φειας όπως ειδικώτερα αναφέρεται και 
περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή στην συγγραφή υποχρεώσεων της ΑΜ 
43/2013 που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας .  
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Προυπολογισμός –Χρηματοδότηση  
 
Ο συνολικός προυπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 55.350,00 € 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% και βαρύνει την σχετική πίστωση με 
ΚΑ 02.35.6117.003 του προυπολογισμού οικονομικούέτους 2013 . Η 
χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4    
Τόπος χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών   
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I. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Φιλ/φειας –Χαλκηδόνας (Δεκελείας 97 - 3ος Όροφος ) από την 
επιτροπή διαγωνισμού .Ωρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 
…………. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 
………………… 

II. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού ή 
στο πρωτόκολλο του Δήμου , την παραπάνω μέρα και ώρα . 

III. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού 
εργάσιμη ημέρα . 

IV. Προσφορές που περιέχονται στον Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο 
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται , 
αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού πριν από την λήξη 
της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη , προκειμένου 
να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία . 

V. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5  
Επιτροπές διαγωνισμού  
 
Η επιτροπή διεξαγωγής , αξιολόγησης διαγωνισμού που ωρίσθη με την 
20/2013 απόφαση Ο.Ε αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :  
 
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 
 
Τακτικά μέλη  
Αναστασοπούλου Αντωνία – Πρόεδρος 
Παπαθανασίου Ζαφειρία – γραμματέας 
Καπαρουνάκης Κωνσταντίνος – μέλος 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
Αποστοπούλου Αγγελική –Πρόεδρος  
Κυριακίδου Αικατερίνη –γραμματέας 
Κορμπάκης Κωνσταντίνος  –μέλος  
 
Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών  
 
Τακτικά μέλη  
Καρασεβδάς Ηλίας – Πρόεδρος 
Μαθιουδάκη Βασιλική – γραμματέας 
Κίτσιος Χρήστος  – μέλος 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
Παρασχιάδου Θεοδώρα –Πρόεδρος  
Στρομπολάκου Γεωργία –γραμματέας 
Ζαφειράτου Μαριάνθη  –μέλος  
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ΑΡΘΡΟ 6  
Τεύχη δημοπράτησης  
 
Τα τεύχη δημοπράτησης , τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της 
υπηρεσίας , είναι κατά σειρά ισχύος τα κάτωθι :  
Α) Διακήρυξη Δημοπρασίας  
Β) Προσφορά και τιμολόγιο της προσφοράς  
Γ) Ενδεικτικός προυπολογισμός και τιμολόγιο μελέτης  
Δ) Συγγραφή υποχρεώσεων  
Ε) Τεχνική περιγραφή και τεχνική έκθεση .        
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  
 
1. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο 
γραφείο του …………………………. του δήμου 
…………………………………..…………….………, τηλ. ……..…………., όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην 
Δ/νση www.neafiladelfeia.gr 
2. Περιληπτική διακήρυξη της Δημάρχου θα δημοσιευθεί στον τύπο, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 
3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη υπηρεσία , 
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία , που 
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών . 
4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίνονται το 
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες μετά την λήψη της σχετικής αίτησης .Οταν 
επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη , τότε μπορεί 
να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες , πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών . 
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 
FΑΧ……….. email ………….   
Aρμόδιος υπάλληλος………… 
 
ΑΡΘΡΟ 8  
Δεκτοί στον διαγωνισμό  

 

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα  
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 

2.Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας 
την διαχείριση, καθαρισμό , εξυγίανση νερού , παρέχοντες εχέγγυα άρτιας 
εκτέλεσης της υπηρεσίας, 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. 
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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 παρόχου, 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 ως και τα συμβατικά στοιχεία της 
αντίστοιχης μελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής  
 
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  

Εξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα α) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΟΔΟΣ 

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΣΟΥΣ 

β) ΑΜ:  9/2012  γ)αρ. διακήρυξης     δ) ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού   

ε) τα στοιχεία του αποστολέα        

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% του 
προυπ/σμού χωρίς το ΦΠΑ ποσού2.250,00 € ως ορίζεται στο άρθρο 10 της 
παρούσης  .  
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) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου 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. 
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: 
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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. 
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 
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, των γενικών και ειδικών συνθηκών 
όλων των σχετικών εγκαταστάσεων με την διαχείριση του  υδάτινου 
όγκου της Λίμνης  και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

 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.. 

- Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τις εργοληπτικές 
οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραμμένος. 

ια)Να έχει τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία σε ανάλογα αντικείμενα 
διαχείρισης νερού, εμπειρία η οποία θα πρέπει να αποδεχθεί με την κατάθεση 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του αντίστοιχου φορέα       
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Από τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι 
έχουν εκτελέσει παρόμοιες ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες με τις 
δημοπρατούμενες και αυτά θα αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των υπηρεσιών  και να διευκρινίζουν αν αυτά εκτελέστηκαν κατά 
τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ιβ)Βεβαίωση ότι, η επιχείρηση στελεχώνεται ή διαθέτει στο προσωπικό της με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συνεργάζεται με έμπειρο εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό σε θέματα διαχείρισης νερού ( χημικό , χημικό 
μηχανικό κλπ) από τον οποίο θα πρέπει να προσκομίσει δήλωση – βεβαίωση 
ότι έχει εμπειρία στην διαχείριση παρόμοιων εργασιών , ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση της υπηρεσίας και θα φέρει την πλήρη ευθύνη της ασφαλούς και 
σωστής εκτέλεσης των εν λόγω υπηρεσιών. 

ιγ) Κατάσταση των εξειδικευμένων στην διαχείριση του νερού ατόμων που 
διαθέτει η εταιρεία, με περιγραφή του ακριβούς αντικειμένου του κάθε ενός 
από αυτά, καθώς και της διεύθυνσης έδρας του. 

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. 

ιδ)Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος καθώς ότι τηρεί σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ( ISO 9001) ή άλλο ισοδύναμο .  
ιε)Υπεύθυνη δήλωση :  
α) για το χρόνο παράδοσης της υπηρεσίας.  
β)για το χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης ο οποίος θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης 
της υπηρεσίας. 
γ)για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς ,ο οποίος θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.  
δ)ότι θα παρακολουθεί ο υπεύθυνος τις άνω εργασίες υπηρεσίες σε όλα τους 
τα στάδια. 
Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
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. 
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 - 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 (ιε ) 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 
 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε 
πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του 
διαγωνιζόμενου) σε νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). 

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 
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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 με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά» όπου έξω 
από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα 
προηγούμενα στοιχεία που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο της 
παρούσης , θα τοποθετείται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου 
συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο της Υπηρεσίας . 
Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση 
τιμολογίου και προυπολογισμού και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή .       
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 10 
Εγγυήσεις 
 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε 
τοις εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το 
Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
 
  

  

 

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 2.250,00 €. 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 σ’ αυτούς που 
αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό. Στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους 
επιστρέφεται μετά την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του 
ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α., κατά την 
υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται 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 του προϋπολογισμού της εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται η 
προσφερόμενη έκπτωση και ο αναλογών Φ.Π.Α. δηλαδή θα ανέρχεται στο 
ποσό των 2.250,00€. 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 11  
Ισχύς προσφορών  
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) 
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί 
να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για 
χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναφέρεται παραπάνω. Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 90 ημερών θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη  
Η προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και 
ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 
αναθεώρηση. 
ΑΡΘΡΟ 12  
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών  
 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα 
στην Ελληνική γλώσσα .Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. 
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. 
Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα , 
εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.     
   
ΑΡΘΡΟ 13 
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
 

1. 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. 

2. 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. 

3.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. 

4.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. 

5.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. 

6.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. 

7.Εφόσον απαιτείται αξιολόγηση της Τεχνικής προσφοράς παρέχεται η 
δυνατότητα στην επιτροπή να μην προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 
του διαγωνισμού την ίδια μέρα , αλλά σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συμμετέχοντες και αφού 
αποσφραγίζει δημόσια τους φακέλους με τις οικονομικές προσφορές , 
ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιμές.       

8.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. 

9.Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που 
πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
Ανακήρυξη μειοδότη  
 
1.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.  
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2. Δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε 
διαφορετικούς αναδόχους. 
3.Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται 
αποδεκτές. 
4. Προσφορά που δεν υποκύπτει με σαφήνεια η τιμή ή δεν δίδεται ενιαία , 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , 
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 
5.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής , απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη . 
6.Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές ( 
απόκλιση μεγαλύτερη  του 50% από τις τιμές της μελέτης ) , οι προσφορές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης .Για το 
σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντανα παρασχεθούν εγγράφως 
οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τις εξαιρετικά ευνοικές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων , τις οποίες καλείται να επαληθεύσει πριν την 
απόρριψη της προσφοράς. 
7.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα , προσθήκες και 
διορθώσεις .Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση , αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή 
διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον 
έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις , μονογράφει και σφραγίζει αυτές 
.Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις , οι οποίες 
την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισμού .              
 
ΑΡΘΡΟ 16 
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως 
εμπιστευτικών 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του , τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα» .Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενποι .Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου     
 
ΑΡΘΡΟ 17 
Εξαγωγικές Επιδοτήσεις –Ρήτρα ηθικού περιεχομένου  
 
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του 
κόστους ( τιμή dumping) ή ότι ο προσφέρων πάροχος είναι αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης , η προσφορά απορρίπτεται . 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 
138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.        
 
ΑΡΘΡΟ 18 
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού . 
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1. Η επιτροπή διαγωνισμού με γνωμοδότηση της προς την Οικονομική 
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά , προτείνει:  
Α. Την κατακύρωση της σύμβασης ή τη  
Β. ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 
2. Επίσης , η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή , 
όταν η επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί για:  
α.την ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απ ευθείας ανάθεση 
της σύμβασης . 
β.την συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς 
τροποποίηση των όρων , 
γ.την τελική ματαίωση του διαγωνισμού και επανάληψή του με νέους όρους .  
 
ΑΡΘΡΟ 19  
Συνέχιση Διαγωνισμού . 
 
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έπειτα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής διαγωνισμού μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή 
νέων προφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών , με την προυπόθεση όμως ότι ο 
αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά 
του.         
ΑΡΘΡΟ 20 
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 
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 
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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 21  
Ανακοίνωση κατακύρωσης 
 
Στον πάροχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση , που 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
Α) Το είδος  
Β) Την ποσότητα  
Γ) Την τιμή  
Δ) Το δήμο για τον οποίο προορίζεται η υπηρεσία . 
Ε) Την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις 
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών  
Στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την 
κατακύρωση του διαγωνισμού  
Ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
2.Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο 
της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα . 
3. Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση , υποχρεούται μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης , για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης , προσκομίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης .Ο πάροχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης .Ο πάροχος μπορεί να προσέλθει 
για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης . Ομως στην περίπτωση αυτή , ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης .Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
 
  

  

 

της σχετικής πίστωσης .Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται της προθεσμίας 
των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω , ο χρόνος παράδοσης 
υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης . 
4.Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο , η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα , εάν υπάρχει , σε αντίθετη 
περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό 
πάροχο .Στην περίπτωση που η πληρωμή στον πάροχο προβλέπεται να γίνει 
με άνοιγμα πίστωσης , η εγγύηση  καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον 
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό , ενώ η εγγύηση 
συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και 
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης . 
5.Εάν ο πάροχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση , δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικό 
συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού .       
 
ΑΡΘΡΟ 22 
Σύμβαση  
 
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο 
ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση.  
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή εξετάζεται το αποτέλεσμα της 
διαχείρισης του νερού και η συμμόρφωση με την μελέτη .Εφόσον προκύψει 
διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που προβλέπεται στην τεχνική περιγραφή 
( π.χ. πράσινο νερό με άλγη ) ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση 
αντικατάσταση του τρόπου διαχείρισης του νερού. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προβεί άμεσα σε αντικατάσταση, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να 
προβεί στην απόρριψη της παροχής υπηρεσίας ή στη μείωση του τιμήματος. 
Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική 
Επιτροπή 
ΑΡΘΡΟ 23 
Τόπος –Χρόνος Παράδοσης Υπηρεσίας . 
 
1. Τόπος παράδοσης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται ο χώρος της λίμνης 
του αλσους στην Νέα Φιλαδέλφεια . Η παράδοση της υπηρεσίας θα γίνεται 
τμηματικά , όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή , ανάλογα με τις 
ανάγκες του νερού και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών . 
2.Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και 
της δαπάνης που αναγράφονται στον ενδεικτικό προυπολογισμό .Εφόσον 
όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων ο πάροχος 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου   
3.Επίσης πριν την εξάντληση των ποσοτήτων , ο δήμος μπορεί να ζητήσει 
αύξηση των ποσοτήτων του προυπ/σμού της μελέτης και της 
προυπλογισθείσας αξίας μέχρι και 50% εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και 
επωφελές για το Δήμο .Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου με την ίδια χαμηλή τιμή με αυτή της 
προσφοράς του και για την ίδια παροχή υπηρεσίας .Ο ανωτέρω όρος δεν 
είναι δεσμευτικός για το δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να 
πράξει τούτο , παρά μόνον εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του δήμου και την 
προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση . 
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4.Ο δήμος έχει την δυνατότητα εντός των χρονικών ορίων της σύμβασης ή και 
εκτός αυτής χωρίς να υπάρξει αλλαγή του συμβατικού τμήματος να 
τροποποιήσει τις ποσότητες της υπηρεσίας ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκες 
του .Συγκεκριμένα να μειώσει την ποσότητα μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών 
και να αυξήσει ανάλογα μια ή περισσότερες από τις υπόλοιπες υπηρεσίες . 
5.Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσει 
της παροχής υπηρεσίας , σύμφωνα με την μελέτη . 
6.Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά θα απορρίπτεται . 
7.Ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τον δήμο μέσα 
στα χρονικά όρια και με την τρόπο που ορίζει η σύμβαση . 
8.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 
συμβαλλομένου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του 
συμβατικού χρόνου .Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν 
είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου να παρατείνεται μέχρι του ½ αυτού .Το χρονικό 
διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την λήξη του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης , δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ½ ολόκληρου του 
συμβατικού χρόνου. Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης η 
υπηρεσία δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής , μέχρι την 
έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση , άσχετα εάν το αίτημα 
του παρόχου υποβλήθηκε έγκαιρα . Ο πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος σε 
περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε 
έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 
χρόνος , χωρίς να παραδώσει τις υπηρεσίες που με βάση την σύμβαση 
όφειλε να παρέχει .  
9.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου να μετατίθεται .Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων 
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των 
συμβατικών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 
συνιστούν ανωτέρω βία .Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης –παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.    
 
ΑΡΘΡΟ 24 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση – αντικατάσταση  
 
1.Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά την 
λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και 
μέχρι την λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε , επιβάλλονται , 
εκτός των τυχόν προβλεπομένων , κατά περίπτωση , κυρώσεων και πρόστιμο 
που υπολογίζεται ως εξής:  
α) Για καθυστέρηση , που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης , 
επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα .Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου 
παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας , θεωρείται ολόκληρη ημέρα .  
β) Για καθυστέρηση , που υπερβαίνει το ½ του παραπάνω χρονικού 
διαστήματος , επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα . 
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2.Τα παραπάνω , κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υπηρεσιών χωρίς το ΦΠΑ 
.Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα , το 
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών . 
3.Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του παρόχου ως εκπτώτου , παρέχεται 
σε αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τις υπηρεσίες μέχρι την προηγούμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού , επιβάλλεται 
συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της 
συμβατικής τιμής ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο 
παρεχόμενο χρονικό διάστημα .Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα 
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο .Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τις 
υπηρεσίες ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού , ματαιώνονται , με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των 
υπηρεσιών. 
4.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού τα διαστήματος καθυστέρησης 
παράδοσης ή αντικατάστασης , με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου , κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών , για το οποίο δεν ευθύνεται ο πάροχος και 
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 
5.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει 
να λαμβάνει ο πάροχος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με 
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο πάροχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό .      
6.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της υπηρεσίας ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , μπορεί να 
εγκρίνεται η αντικατάστασή τους με άλλες που να είναι σύμφωνες  με τους 
όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή .Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του 
συνολικού χρόνου ή του ½ αυτού , όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι 
μεγαλύτερος των 30 ημερών , σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται 
μετά την λήξη του και ο πάροχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης .Εάν ο πάροχος δεν αντικαταστήσει 
τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκεινται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις .  
7.Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε 
ανωτέρα βία , η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας παρατείνεται για τόσο 
χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου ή από ανωτέρα βία 
κώλυμα του αναδόχου , ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για 
την καθυστέρηση αυτή  . 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την εκτέλεση της εργασίας πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσμίας μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να 
καταπέσει υπέρ του δήμου , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  
 
ΑΡΘΡΟ 25      
Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου  
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1.Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε 
να υπογράψει την σχετική σύμβαση , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτή , με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
2.Με την ίδια διαδικασία ο μειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την σύμβαση , εφόσον δεν παρέδωσε τις υπηρεσίες σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην διακήρυξη και σύμβαση. 
3.Στον έκπτωτο πάροχο μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
μπορεί να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:  
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης , κατά περίπτωση .    
β.Εκτέλεση της σύμβασης σε βάρος του εκπτώτου παρόχου είτε από τους 
υπόλοιπους παρόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί 
για απ ευθείας ανάθεση , είτε με διενέργεια του διαγωνισμού , είτε με απ 
ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας , αν συντρέχουν οι νόμιμες προυποθέσεις. 
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του δήμου ή την τυχόν διαφορά 
που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου παρόχου .Ο 
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 
πραγματοποιείται νέα σύμβαση , κατά τα παραπάνω οριζόμενα .Στην 
περίπτωση αυτή , ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση 
κάθε στοιχείο , κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου.  
γ) Προσωρινός αποκλεισμός του παρόχου από συμβάσεις του δήμου και των 
δημοτικών του προσώπων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών . 
δ) Καταλογισμός στον πάροχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των 
υπηρεσιών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να 
τις παραδώσει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού , ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος 
αυτού .              
         
ΑΡΘΡΟ 26 
Λοιπές εγγυήσεις. 
 
1.Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τη μελέτη.  
2.Ο δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου.  
 
ΑΡΘΡΟ 27  
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζεται εντός 24 ωρών από την λήψη 
τηλεφωνήματος ή αποστολή ΦΑΧ  
 
ΑΡΘΡΟ 28 
 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των 
υπηρεσιών .Η υπηρεσία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει 
προσφορά για μέρος αυτής , δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 29  
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Ατυχήματα , ζημιές , φόροι , τέλη , έξοδα δημοσίευσης της αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής  χαρτόσημα , βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν 
χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου .Τον ίδιο βαρύνουν και οι 
προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 30  
 
Τρόπος πληρωμής  
 
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης θα γίνεται με χρηματικό 
ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των εργασιών και 
εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς 
την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.       
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την 
τμηματική παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν και εφόσον η επιτροπή 
παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 
καταλληλότητα αυτών. 
Επειδή η εκτέλεση της εργασίας θα είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του 
αναδόχου είτε αμέσως μετά την εκτέλεση της κάθε εργασίας, είτε το αργότερο 
εντός τριάντα (30) ημερών. 
 
 
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. 14/2013 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)  

 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 43/2013 μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του 
Δήμου.  

 Την αριθ. 42/2013 απόφαση Οικ. Επιτροπής, με την οποία ψηφίστηκε 
η σχετική πίστωση ποσού 55.350,00€ σε βάρος του κωδικού Κ.Α.: 
02.35.6117.004 του προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ οικ. έτους 2013 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθμόν 43/2013  μελέτης για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας «Διαχείριση υδάτινου όγκου Λίμνης Άλσους». 

 

2. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας «Διαχείριση υδάτινου όγκου Λίμνης 
Άλσους» ως εξής :  

 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
Ισχύουσες διατάξεις  
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις  :  
- του ΠΔ 28/80 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»  
- των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06 « Περί κύρωση του κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/07. 
- την παρ. 13 του άρθρου 20  του Ν. 3731/08 « Περί αναδιοργάνωσης της 
δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου 
Εσωτερικών»  
- το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247 Α) « Περί Δημοσίου Λογιστικού , 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»  
- την υπ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 ( ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών « περί αύξησης των χρηματικών ποσών 
του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν προμήθεια προιόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» .         
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Αντικείμενο  
 
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η διαχείριση του υδάτινου όγκου 
της Λίμνης του Αλσους Ν.Φιλ/φειας όπως ειδικώτερα αναφέρεται και 
περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή στην συγγραφή υποχρεώσεων της ΑΜ 
43/2013 που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας .  
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Προυπολογισμός –Χρηματοδότηση  
 
Ο συνολικός προυπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 55.350,00 € 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% και βαρύνει την σχετική πίστωση με 
ΚΑ 02.35.6117.003 του προυπολογισμού οικονομικούέτους 2013 . Η 
χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4    
Τόπος χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών   
 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
 
  

  

 

I. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνας (Δεκελείας 97 - 3ος Όροφος ) από την 
επιτροπή διαγωνισμού .Ωρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 
…………. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 
………………… 

II. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού ή 
στο πρωτόκολλο του Δήμου , την παραπάνω μέρα και ώρα . 

III. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού 
εργάσιμη ημέρα . 

IV. Προσφορές που περιέχονται στον Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο 
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται , 
αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού πριν από την λήξη 
της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη , προκειμένου 
να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία . 

V. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5  
Επιτροπές διαγωνισμού  
 
Η επιτροπή διεξαγωγής , αξιολόγησης διαγωνισμού που ωρίσθη με την 
20/2013 απόφαση Ο.Ε αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :  
 
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 
 
Τακτικά μέλη  
Αναστασοπούλου Αντωνία – Πρόεδρος 
Παπαθανασίου Ζαφειρία – γραμματέας 
Καπαρουνάκης Κωνσταντίνος – μέλος 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
Αποστοπούλου Αγγελική –Πρόεδρος  
Κυριακίδου Αικατερίνη –γραμματέας 
Κορμπάκης Κωνσταντίνος  –μέλος  
 
Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών  
 
Τακτικά μέλη  
Καρασεβδάς Ηλίας – Πρόεδρος 
Μαθιουδάκη Βασιλική – γραμματέας 
Κίτσιος Χρήστος  – μέλος 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
Παρασχιάδου Θεοδώρα –Πρόεδρος  
Στρομπολάκου Γεωργία –γραμματέας 
Ζαφειράτου Μαριάνθη  –μέλος  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6  
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Τεύχη δημοπράτησης  
 
Τα τεύχη δημοπράτησης , τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της 
υπηρεσίας , είναι κατά σειρά ισχύος τα κάτωθι :  
Α) Διακήρυξη Δημοπρασίας  
Β) Προσφορά και τιμολόγιο της προσφοράς  
Γ) Ενδεικτικός προυπολογισμός και τιμολόγιο μελέτης  
Δ) Συγγραφή υποχρεώσεων  
Ε) Τεχνική περιγραφή και τεχνική έκθεση .        
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  
 
1. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο 
γραφείο του …………………………. του δήμου 
…………………………………..…………….………, τηλ. ……..…………., όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην 
Δ/νση www.neafiladelfeia.gr 
2. Περιληπτική διακήρυξη της Δημάρχου θα δημοσιευθεί στον τύπο, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 
3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη υπηρεσία , 
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία , που 
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών . 
4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίνονται το 
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες μετά την λήψη της σχετικής αίτησης .Οταν 
επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη , τότε μπορεί 
να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες , πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών . 
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 
FΑΧ……….. email ………….   
Aρμόδιος υπάλληλος………… 
 
ΑΡΘΡΟ 8  
Δεκτοί στον διαγωνισμό  

 

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα  
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 

2.Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας 
την διαχείριση, καθαρισμό , εξυγίανση νερού , παρέχοντες εχέγγυα άρτιας 
εκτέλεσης της υπηρεσίας, 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. 
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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 παρόχου, 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 ως και τα συμβατικά στοιχεία της 
αντίστοιχης μελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής  
 
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  

Εξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα α) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΟΔΟΣ 

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΣΟΥΣ 

β) ΑΜ:  9/2012  γ)αρ. διακήρυξης     δ) ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού   

ε) τα στοιχεία του αποστολέα        

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% του 
προυπ/σμού χωρίς το ΦΠΑ ποσού2.250,00 € ως ορίζεται στο άρθρο 10 της 
παρούσης  .  
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) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου 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. 
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: 
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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. 
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 
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, των γενικών και ειδικών συνθηκών 
όλων των σχετικών εγκαταστάσεων με την διαχείριση του  υδάτινου 
όγκου της Λίμνης  και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

 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.. 

- Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τις εργοληπτικές 
οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραμμένος. 

ια)Να έχει τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία σε ανάλογα αντικείμενα 
διαχείρισης νερού, εμπειρία η οποία θα πρέπει να αποδεχθεί με την κατάθεση 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του αντίστοιχου φορέα       
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Από τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι 
έχουν εκτελέσει παρόμοιες ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες με τις 
δημοπρατούμενες και αυτά θα αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των υπηρεσιών  και να διευκρινίζουν αν αυτά εκτελέστηκαν κατά 
τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ιβ)Βεβαίωση ότι, η επιχείρηση στελεχώνεται ή διαθέτει στο προσωπικό της με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συνεργάζεται με έμπειρο εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό σε θέματα διαχείρισης νερού ( χημικό , χημικό 
μηχανικό κλπ) από τον οποίο θα πρέπει να προσκομίσει δήλωση – βεβαίωση 
ότι έχει εμπειρία στην διαχείριση παρόμοιων εργασιών , ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση της υπηρεσίας και θα φέρει την πλήρη ευθύνη της ασφαλούς και 
σωστής εκτέλεσης των εν λόγω υπηρεσιών. 

ιγ) Κατάσταση των εξειδικευμένων στην διαχείριση του νερού ατόμων που 
διαθέτει η εταιρεία, με περιγραφή του ακριβούς αντικειμένου του κάθε ενός 
από αυτά, καθώς και της διεύθυνσης έδρας του. 

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. 

ιδ)Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος καθώς ότι τηρεί σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ( ISO 9001) ή άλλο ισοδύναμο .  
ιε)Υπεύθυνη δήλωση :  
α) για το χρόνο παράδοσης της υπηρεσίας.  
β)για το χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης ο οποίος θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης 
της υπηρεσίας. 
γ)για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς ,ο οποίος θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.  
δ)ότι θα παρακολουθεί ο υπεύθυνος τις άνω εργασίες υπηρεσίες σε όλα τους 
τα στάδια. 
Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
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. 
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 - 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 (ιε ) 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 
 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε 
πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του 
διαγωνιζόμενου) σε νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). 

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 
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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 με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά» όπου έξω 
από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα 
προηγούμενα στοιχεία που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο της 
παρούσης , θα τοποθετείται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου 
συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο της Υπηρεσίας . 
Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση 
τιμολογίου και προυπολογισμού και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή .       
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 10 
Εγγυήσεις 
 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε 
τοις εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το 
Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
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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 2.250,00 €. 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 σ’ αυτούς που 
αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό. Στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους 
επιστρέφεται μετά την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του 
ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α., κατά την 
υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται 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 του προϋπολογισμού της εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται η 
προσφερόμενη έκπτωση και ο αναλογών Φ.Π.Α. δηλαδή θα ανέρχεται στο 
ποσό των 2.250,00€. 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 11  
Ισχύς προσφορών  
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) 
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί 
να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για 
χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναφέρεται παραπάνω. Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 90 ημερών θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη  
Η προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και 
ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 
αναθεώρηση. 
ΑΡΘΡΟ 12  
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών  
 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα 
στην Ελληνική γλώσσα .Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. 
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. 
Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα , 
εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.     
   
ΑΡΘΡΟ 13 
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
 

1. 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. 

2. 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. 

3.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. 

4.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. 

5.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. 

6.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. 

7.Εφόσον απαιτείται αξιολόγηση της Τεχνικής προσφοράς παρέχεται η 
δυνατότητα στην επιτροπή να μην προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 
του διαγωνισμού την ίδια μέρα , αλλά σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συμμετέχοντες και αφού 
αποσφραγίζει δημόσια τους φακέλους με τις οικονομικές προσφορές , 
ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιμές.       

8.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. 

9.Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που 
πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
Ανακήρυξη μειοδότη  
 
1.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.  
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2. Δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε 
διαφορετικούς αναδόχους. 
3.Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται 
αποδεκτές. 
4. Προσφορά που δεν υποκύπτει με σαφήνεια η τιμή ή δεν δίδεται ενιαία , 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , 
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 
5.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής , απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη . 
6.Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές ( 
απόκλιση μεγαλύτερη  του 50% από τις τιμές της μελέτης ) , οι προσφορές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης .Για το 
σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντανα παρασχεθούν εγγράφως 
οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τις εξαιρετικά ευνοικές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων , τις οποίες καλείται να επαληθεύσει πριν την 
απόρριψη της προσφοράς. 
7.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα , προσθήκες και 
διορθώσεις .Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση , αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή 
διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον 
έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις , μονογράφει και σφραγίζει αυτές 
.Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις , οι οποίες 
την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισμού .              
 
ΑΡΘΡΟ 16 
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως 
εμπιστευτικών 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του , τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα» .Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενποι .Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου     
 
ΑΡΘΡΟ 17 
Εξαγωγικές Επιδοτήσεις –Ρήτρα ηθικού περιεχομένου  
 
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του 
κόστους ( τιμή dumping) ή ότι ο προσφέρων πάροχος είναι αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης , η προσφορά απορρίπτεται . 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 
138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.        
 
ΑΡΘΡΟ 18 
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού . 
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1. Η επιτροπή διαγωνισμού με γνωμοδότηση της προς την Οικονομική 
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά , προτείνει:  
Α. Την κατακύρωση της σύμβασης ή τη  
Β. ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 
2. Επίσης , η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή , 
όταν η επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί για:  
α.την ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απ ευθείας ανάθεση 
της σύμβασης . 
β.την συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς 
τροποποίηση των όρων , 
γ.την τελική ματαίωση του διαγωνισμού και επανάληψή του με νέους όρους .  
 
ΑΡΘΡΟ 19  
Συνέχιση Διαγωνισμού . 
 
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έπειτα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής διαγωνισμού μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή 
νέων προφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών , με την προυπόθεση όμως ότι ο 
αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά 
του.         
ΑΡΘΡΟ 20 
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 
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 
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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 21  
Ανακοίνωση κατακύρωσης 
 
Στον πάροχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση , που 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
Α) Το είδος  
Β) Την ποσότητα  
Γ) Την τιμή  
Δ) Το δήμο για τον οποίο προορίζεται η υπηρεσία . 
Ε) Την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις 
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών  
Στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την 
κατακύρωση του διαγωνισμού  
Ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
2.Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο 
της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα . 
3. Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση , υποχρεούται μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης , για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης , προσκομίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης .Ο πάροχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης .Ο πάροχος μπορεί να προσέλθει 
για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης . Ομως στην περίπτωση αυτή , ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης .Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας 
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της σχετικής πίστωσης .Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται της προθεσμίας 
των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω , ο χρόνος παράδοσης 
υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης . 
4.Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο , η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα , εάν υπάρχει , σε αντίθετη 
περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό 
πάροχο .Στην περίπτωση που η πληρωμή στον πάροχο προβλέπεται να γίνει 
με άνοιγμα πίστωσης , η εγγύηση  καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον 
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό , ενώ η εγγύηση 
συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και 
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης . 
5.Εάν ο πάροχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση , δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικό 
συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού .       
 
ΑΡΘΡΟ 22 
Σύμβαση  
 
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο 
ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση.  
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή εξετάζεται το αποτέλεσμα της 
διαχείρισης του νερού και η συμμόρφωση με την μελέτη .Εφόσον προκύψει 
διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που προβλέπεται στην τεχνική περιγραφή 
( π.χ. πράσινο νερό με άλγη ) ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση 
αντικατάσταση του τρόπου διαχείρισης του νερού. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προβεί άμεσα σε αντικατάσταση, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να 
προβεί στην απόρριψη της παροχής υπηρεσίας ή στη μείωση του τιμήματος. 
Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική 
Επιτροπή 
ΑΡΘΡΟ 23 
Τόπος –Χρόνος Παράδοσης Υπηρεσίας . 
 
1. Τόπος παράδοσης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται ο χώρος της λίμνης 
του αλσους στην Νέα Φιλαδέλφεια . Η παράδοση της υπηρεσίας θα γίνεται 
τμηματικά , όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή , ανάλογα με τις 
ανάγκες του νερού και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών . 
2.Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και 
της δαπάνης που αναγράφονται στον ενδεικτικό προυπολογισμό .Εφόσον 
όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων ο πάροχος 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου   
3.Επίσης πριν την εξάντληση των ποσοτήτων , ο δήμος μπορεί να ζητήσει 
αύξηση των ποσοτήτων του προυπ/σμού της μελέτης και της 
προυπλογισθείσας αξίας μέχρι και 50% εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και 
επωφελές για το Δήμο .Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου με την ίδια χαμηλή τιμή με αυτή της 
προσφοράς του και για την ίδια παροχή υπηρεσίας .Ο ανωτέρω όρος δεν 
είναι δεσμευτικός για το δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να 
πράξει τούτο , παρά μόνον εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του δήμου και την 
προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση . 
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4.Ο δήμος έχει την δυνατότητα εντός των χρονικών ορίων της σύμβασης ή και 
εκτός αυτής χωρίς να υπάρξει αλλαγή του συμβατικού τμήματος να 
τροποποιήσει τις ποσότητες της υπηρεσίας ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκες 
του .Συγκεκριμένα να μειώσει την ποσότητα μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών 
και να αυξήσει ανάλογα μια ή περισσότερες από τις υπόλοιπες υπηρεσίες . 
5.Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσει 
της παροχής υπηρεσίας , σύμφωνα με την μελέτη . 
6.Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά θα απορρίπτεται . 
7.Ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τον δήμο μέσα 
στα χρονικά όρια και με την τρόπο που ορίζει η σύμβαση . 
8.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 
συμβαλλομένου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του 
συμβατικού χρόνου .Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν 
είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου να παρατείνεται μέχρι του ½ αυτού .Το χρονικό 
διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την λήξη του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης , δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ½ ολόκληρου του 
συμβατικού χρόνου. Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης η 
υπηρεσία δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής , μέχρι την 
έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση , άσχετα εάν το αίτημα 
του παρόχου υποβλήθηκε έγκαιρα . Ο πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος σε 
περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε 
έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 
χρόνος , χωρίς να παραδώσει τις υπηρεσίες που με βάση την σύμβαση 
όφειλε να παρέχει .  
9.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου να μετατίθεται .Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων 
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των 
συμβατικών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 
συνιστούν ανωτέρω βία .Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης –παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.    
 
ΑΡΘΡΟ 24 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση – αντικατάσταση  
 
1.Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά την 
λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και 
μέχρι την λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε , επιβάλλονται , 
εκτός των τυχόν προβλεπομένων , κατά περίπτωση , κυρώσεων και πρόστιμο 
που υπολογίζεται ως εξής:  
α) Για καθυστέρηση , που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης , 
επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα .Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου 
παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας , θεωρείται ολόκληρη ημέρα .  
β) Για καθυστέρηση , που υπερβαίνει το ½ του παραπάνω χρονικού 
διαστήματος , επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα . 
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2.Τα παραπάνω , κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υπηρεσιών χωρίς το ΦΠΑ 
.Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα , το 
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών . 
3.Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του παρόχου ως εκπτώτου , παρέχεται 
σε αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τις υπηρεσίες μέχρι την προηγούμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού , επιβάλλεται 
συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της 
συμβατικής τιμής ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο 
παρεχόμενο χρονικό διάστημα .Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα 
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο .Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τις 
υπηρεσίες ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού , ματαιώνονται , με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των 
υπηρεσιών. 
4.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού τα διαστήματος καθυστέρησης 
παράδοσης ή αντικατάστασης , με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου , κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών , για το οποίο δεν ευθύνεται ο πάροχος και 
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 
5.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει 
να λαμβάνει ο πάροχος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με 
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο πάροχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό .      
6.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της υπηρεσίας ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , μπορεί να 
εγκρίνεται η αντικατάστασή τους με άλλες που να είναι σύμφωνες  με τους 
όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή .Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του 
συνολικού χρόνου ή του ½ αυτού , όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι 
μεγαλύτερος των 30 ημερών , σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται 
μετά την λήξη του και ο πάροχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης .Εάν ο πάροχος δεν αντικαταστήσει 
τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκεινται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις .  
7.Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε 
ανωτέρα βία , η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας παρατείνεται για τόσο 
χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου ή από ανωτέρα βία 
κώλυμα του αναδόχου , ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για 
την καθυστέρηση αυτή  . 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την εκτέλεση της εργασίας πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσμίας μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να 
καταπέσει υπέρ του δήμου , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  
 
ΑΡΘΡΟ 25      
Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου  
 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
 
  

  

 

1.Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε 
να υπογράψει την σχετική σύμβαση , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτή , με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
2.Με την ίδια διαδικασία ο μειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την σύμβαση , εφόσον δεν παρέδωσε τις υπηρεσίες σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην διακήρυξη και σύμβαση. 
3.Στον έκπτωτο πάροχο μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
μπορεί να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:  
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης , κατά περίπτωση .    
β.Εκτέλεση της σύμβασης σε βάρος του εκπτώτου παρόχου είτε από τους 
υπόλοιπους παρόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί 
για απ ευθείας ανάθεση , είτε με διενέργεια του διαγωνισμού , είτε με απ 
ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας , αν συντρέχουν οι νόμιμες προυποθέσεις. 
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του δήμου ή την τυχόν διαφορά 
που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου παρόχου .Ο 
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 
πραγματοποιείται νέα σύμβαση , κατά τα παραπάνω οριζόμενα .Στην 
περίπτωση αυτή , ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση 
κάθε στοιχείο , κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου.  
γ) Προσωρινός αποκλεισμός του παρόχου από συμβάσεις του δήμου και των 
δημοτικών του προσώπων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών . 
δ) Καταλογισμός στον πάροχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των 
υπηρεσιών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να 
τις παραδώσει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού , ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος 
αυτού .              
         
ΑΡΘΡΟ 26 
Λοιπές εγγυήσεις. 
 
1.Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τη μελέτη.  
2.Ο δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου.  
 
ΑΡΘΡΟ 27  
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζεται εντός 24 ωρών από την λήψη 
τηλεφωνήματος ή αποστολή ΦΑΧ  
 
ΑΡΘΡΟ 28 
 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των 
υπηρεσιών .Η υπηρεσία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει 
προσφορά για μέρος αυτής , δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 29  



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
 
  

  

 

 
Ατυχήματα , ζημιές , φόροι , τέλη , έξοδα δημοσίευσης της αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής  χαρτόσημα , βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν 
χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου .Τον ίδιο βαρύνουν και οι 
προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις . 
 
ΑΡΘΡΟ 30  
 
Τρόπος πληρωμής  
 
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης θα γίνεται με χρηματικό 
ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των εργασιών και 
εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς 
την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.       
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την 
τμηματική παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν και εφόσον η επιτροπή 
παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 
καταλληλότητα αυτών. 
Επειδή η εκτέλεση της εργασίας θα είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του 
αναδόχου είτε αμέσως μετά την εκτέλεση της κάθε εργασίας, είτε το αργότερο 
εντός τριάντα (30) ημερών. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  50/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
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(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης 
2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου/Τμήμα Άλσους 
5. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
7. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 


