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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 56/2011                                  
 

                                                                                            
                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση εκτέλεσης εργασίας 
συντήρησης, έγκριση Α.Μ. 6/12011 
µελέτης συντήρησης, κατάρτιση όρων 
δηµοπράτησης εργασιών συντήρησης, 
ορισµός επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού και ψήφιση σχετικής 
πίστωσης». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού 
∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 23 του µήνα Μαΐου του 
έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 5722/10/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
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δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος. 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Νικολόπουλος Φώτιος 
και 5) Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 2) Σιµιγδαλά Ειρήνη 3) Κόντος Σταύρος     
και 4) Βαλασσάς Βεργής. 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του τρίτου των 
ανωτέρω προσήλθε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 
3852/10 («Καλλικράτης») το αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ. 
Πλάτανος Ελευθέριος. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5716/19-5-2011 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής : 
 
ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση εκτέλεσης εργασίας συντήρησης και έγκριση της Α.Μ. 6/2011 

µελέτης συντήρησης. 
2. Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης εργασιών συντήρησης και ορισµός 

επιτροπής διαγωνισµού  
3. ∆ιάθεση (ψήφιση) πίστωσης. 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΑΛΣΟΥΣ 

A.M. : 6/11 

ΠΡΟΫΠ: 230.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) 

Κ.Α.: 02.35.6262.001 

Α.Α.Υποχρέωσης: 88/11 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
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Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής να 
εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής απόφασης: 

1. Έγκριση εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας µε δηµόσιο τακτικό µειοδοτικό 
διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του 
τιµολογίου της µελέτης και έγκριση της Α.Μ. 6/2011 µελέτης συντήρησης. 

2. Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης εργασιών συντήρησης και ορισµός επιτροπής 
διαγωνισµού. 

3. ∆ιάθεση (ψήφιση) πίστωσης, έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά 
χρηµατικά όρια. 

γ) Την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών. 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980. 

ζ) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της ανωτέρω 
εργασίας συντήρησης όπως αναφέρονται στην Α.Μ. 6/2011. 

η) Την πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2011. 

θ) ότι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει για την επιτροπή διαγωνισµού τους 
παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Σγουράκη Ελένη, ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή την Κολοβού Εύα 

β) Επταηµέρου Μαρίνα, ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον Ντιούδη 

Σπυρίδωνα 

γ) Αναστασοπούλου Αντωνία ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή την Κακάτσου 

Χαρίκλεια 

Για ενηµέρωση της Οικονοµικής Επιτροπής, σας γνωρίζουµε ότι: 

Οι εργασίες αφορούν στη συντήρηση των Ηλεκτροµηχανολογικών και λοιπών 
εγκαταστάσεων λίµνης, του συστήµατος προληπτικής πυροπροστασίας και άρδευσης 
στο Άλσος του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας. 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήµου, απαιτείται η έγκριση εκτέλεσης της 
ανωτέρω εργασίας, µετά από δηµόσιο τακτικό µειοδοτικό διαγωνισµό. 

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες 
από την υπογραφή της σύµβασης για τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του 
άλσους, ενώ η συντήρηση των πυροσβεστικών φωλιών θα γίνεται µία (1) φορά το 
έτος.  

Η παράδοση των ποσοτήτων της εργασίας θα γίνεται τµηµατικά όπως 
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της Α.Μ. 6/2011 και ανάλογα µε τις ανάγκες 
του δήµου. 

Η εκτέλεση της εργασίας έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 
2011. Για το έτος 2011 έχει προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισµό εξόδων του 
δήµου πίστωση ποσού 73.800 €. Για τα επόµενα έτη µέχρι τη λήξη της σύµβασης θα 
προβλεφθούν οι πιστώσεις στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς εξόδων του δήµου. 
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Επισηµαίνεται ότι η προηγούµενη σύµβαση για την εν λόγω συντήρηση έχει 
λήξει από 31-10-2010. 

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται : 

1. Έγκριση εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας µε δηµόσιο τακτικό µειοδοτικό 
διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του 
τιµολογίου της µελέτης και έγκριση της Α.Μ. 6/2011 µελέτης συντήρησης. 

2. Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης εργασιών συντήρησης σύµφωνα µε το 
συνηµµένο σχέδιο διακήρυξης και ορισµός επιτροπής διαγωνισµού 

3. ∆ιάθεση (ψήφιση) πίστωσης του Κ.Α. 02.35.6262.001 ποσού 73.800 €. 

 

ΣΥΝ. :   1. Φάκελος της υπ΄ αριθµ. 6/2011 µελέτης συντήρησης. 
2. Σχέδιο διακήρυξης και περίληψης διακήρυξης. 

 
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. 10/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. δ και ε του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα 
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει α) την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
& ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ» µε δηµόσιο τακτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του τιµολογίου της 
µελέτης και β) την Α.Μ. 6/2011 µελέτη συντήρησης. 

 
2. Καταρτίζει τους όρους δηµοπράτησης εργασιών συντήρησης, 

σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο διακήρυξης, προϋπολογισθείσης 
δαπάνης 230.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), οι οποίοι έχουν ως εξής :  
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

««Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων λίµνης, συστήµατος προληπτικής 

πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους» 

µε δηµόσιο τακτικό µειοδοτικό διαγωνισµό». 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
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β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». 

δ) Την αριθµ… ….…/…… απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Προκηρύσσει δηµόσιο τακτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του τιµολογίου της 

µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980. 

Η παροχή υπηρεσίας µε τίτλο «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων λίµνης, 

συστήµατος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους» είναι προϋπολογισµού 230.000 € 

(συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.) και θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1 Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 

1. Ο διαγωνισµός αφορά τη Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων λίµνης, συστήµατος 

προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους και θα διεξαχθεί την …………(ηµέρα) 

…./…/….. ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισµού στο δηµοτικό κατάστηµα, που βρίσκεται 

…………………. 

2. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού ή στο πρωτόκολλο του 

δήµου, την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. 

3. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 

4. Προσφορές που περιέρχονται στο δήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισµού πριν τη λήξη της 

προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες 

που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.  

5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η παροχή της υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 

28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

ΑΡΘΡΟ 3 Τεύχη δηµοπράτησης. 
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας 

κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) η παρούσα διακήρυξη,  

β) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός και το τιµολόγιο της µελέτης, 

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,  

δ) η τεχνική περιγραφή.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισµός. 

1. Η παροχή υπηρεσίας µε τίτλο «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων λίµνης, 

συστήµατος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους» προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 

186.991,87 € και επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο 230.000 €. 

2. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.35.6262.001 του προϋπολογισµού του δήµου και 

µέχρι τη διενέργεια του επόµενου δηµόσιου τακτικού διαγωνισµού. 

3. Για το έτος 2011 έχει προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισµό εξόδων του δήµου πίστωση 

ποσού 73.800 €. Για τα επόµενα έτη µέχρι τη λήξη της σύµβασης θα προβλεφθούν οι πιστώσεις στους 

αντίστοιχους προϋπολογισµούς εξόδων του δήµου. 

4. Ειδικότερα η παροχή υπηρεσίας αφορά τις ανωτέρω εργασίες, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στην τεχνική περιγραφή της Α.Μ. 6/2011, που αποτελεί αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 5 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων. 

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης στο γραφείο 

του …………………………. του δήµου ……………, τηλ. …………. και ……………, όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του δήµου, στη διεύθυνση 

www.neafiladelfeia.gr. 

2. Περιληπτική διακήρυξη της ∆ηµάρχου θα δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. και στον τύπο, σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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3. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικά µε τη 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 παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) 

εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν 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: ………….. 

FAX: …………, email: …………………….. 

Αρµόδιος υπάλληλος: ……………………... 

 

ΑΡΘΡΟ 6 Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
Η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) …………………….., ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον ……………… 

β) ………………..…..., ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον ……………… 

γ) …………………….. ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον ……………… 

ΑΡΘΡΟ 7 ∆εκτοί στο διαγωνισµό 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α. Αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφ’ όσον 
ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτροµηχανολογικά. 
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 

 

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

 

3. Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία: 

α. Τη φερεγγυότητά τους. 

β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία. 

γ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

 

4. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της 

διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν 

αποδέχεται. Η επιτροπή του διαγωνισµού στην περίπτωση αυτή, µπορεί αιτιολογηµένα να µην 

αποδεχθεί την προσφορά 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 που θα 

συντηρηθούν ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 8 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 

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
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β) Εξουσιοδότηση µε την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του παρόχου, 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. 

Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο πιστοποιητικό 

εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο ίδιο άρθρο της παρούσας. Υποβάλλεται 

επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο παραµένει στη διάθεση των οργάνων του 

διαγωνισµού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών). 

ε) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι 

διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό 

της εταιρίας. Σε περίπτωση µη προσκόµισής του, αυτό µπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 

υπηρεσία µε βάση την αριθµ. 2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β΄/1-3-2005). 

στ) Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. 

- ∆εν 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 εγκαταστάσεων που θα 

συντηρηθούν και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στην λειτουργία της επιχείρησης και ότι 
δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από ∆ιαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή 
των Ο.Τ.Α.. 

• το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτελέστου 

που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές 

επιχειρήσεις. 

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

είναι εγγεγραµµένη. 
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ια). Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης παρόµοιων εργασιών ή 
έργων συντήρησης δηµοσίων ή δηµοτικών κολυµβητηρίων ή αντίστοιχων 
δεξαµενών και παρόµοιων εργασιών ή έργων συντήρησης πυρόσβεσης µε 
εκτοξευτήρες & συστήµατα άρδευσης, προγραµµατιζόµενα και ελεγχόµενα από 
σύστηµα PLC – SCADA, από τους αντίστοιχους φορείς αυτών. 

 

Από τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν 

εκτελέσει παρόµοιες ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες ή έργα µε τις δηµοπρατούµενες και 

αυτά θα αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών ή των έργων 

και διευκρινίζουν αν αυτά εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν 

κανονικά. 

Από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα θα πρέπει να πιστοποιείται η ύπαρξη τριετούς 
τουλάχιστον εµπειρίας στην εκτέλεση ανάλογων εργασιών ή έργων, η οποία θα 
πρέπει να είναι µέσα στην τελευταία πενταετία. 

ιβ) Επίσης βεβαίωση ότι κατά το τελευταίο έτος είχε ή έχει ενεργή 
σύµβαση µε ένα (1) τουλάχιστον ∆ηµόσιο ή ∆ηµοτικό έργο συντήρησης 
παρόµοιων συστηµάτων.  

Η βεβαίωση αυτή για την ενεργή σύµβαση θα πρέπει να συνοδεύεται και 
από την αντίστοιχη σύµβαση συντήρησης. 

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

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

ιε). Η επιχείρηση πρέπει απαραίτητα να διαθέτει εξειδικευµένο τεχνικό 
που να γνωρίζει από εγκατάσταση - προγραµµατισµό και λειτουργία 
αντίστοιχων συστηµάτων PLC – SCADA. Ειδικά για τον τεχνικό που γνωρίζει τον 
προγραµµατισµό PLC – SCADA θα πρέπει να αποδεικνύεται η εµπειρία του µε 
τις απαραίτητες βεβαιώσεις – έγγραφα – βιογραφικό κλπ. 

ιστ). Η κατάσταση µε τα εξειδικευµένα άτοµα θα πρέπει να συνοδεύεται 
και από έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συνεργασία των τεχνικών 
αυτών µε την επιχείρηση (αν είναι µόνιµοι υπάλληλοι, κατάσταση 
προσωπικού και αν είναι εξωτερικοί συνεργάτες συµφωνητικά θεωρηµένα 
από εφορία ή αντίστοιχα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών). Συµφωνητικά ή 
τιµολόγια µε ηµεροµηνία τελευταίου τριµήνου δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. 
 

2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

β) Εξουσιοδότηση µε την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του παρόχου, 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 ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής 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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι: 

 - ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 
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 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

στ) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ζ) που αφορούν τους 

έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 

ζ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα 

µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

Οι διατάξεις των εδαφίων (θ) έως (ιστ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην 

περίπτωση αυτή. 

 
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

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 ∆ηλώσεις 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 ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν 

φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα 

τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη 

επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά 

παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους 

διαγωνιζόµενους.  

Εφόσον κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν έχουν υποβληθεί, πλην 

αυτών που εκ του νόµου µπορεί να αναζητά αυτεπάγγελτα ο δήµος, ή δεν είναι πλήρη, η προσφορά 

θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο 

σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Επίσης, δεν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο της ποσότητας 

της παροχής υπηρεσίας κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται 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 ∆ιοικητικού 

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 
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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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.  

Για τους παρόχους, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 

αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

δηλούντος. 

 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Στον εσωτερικό φάκελο θα τοποθετείται η προσφορά του διαγωνιζόµενου συµπληρωµένη σε 

σφραγισµένο έντυπο της υπηρεσίας. 

Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά.  

Ο πάροχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας επιβαρύνεται µε τις δαπάνες 

δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισµού και τυχόν επαναληπτικού, όλα τα έξοδα 

µέχρι την παράδοση της παροχής υπηρεσίας και τις προβλεπόµενες εκ του νόµου κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 9 Ισχύς Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 

τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο δήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει 

πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν 

δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη 

συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς του. 

ΑΡΘΡΟ 10 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 11 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 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. 
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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 µη προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού την ίδια ηµέρα, 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.∆. 28/1980 κυρώσεις. 

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

ίδια ηµέρα στο πρωτόκολλο του δήµου. 

ΑΡΘΡΟ 12 Ανακήρυξη µειοδότη. 

1. Ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές της µελέτης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 28/1980. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, 
διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.  

2. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε διαφορετικούς παρόχους. 

3. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

4. Προσφορά που δεν προκύπτει 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 στο 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 προσφέροντα να 

παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τις εξαιρετικά ευνοϊκές 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 σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 

επιτροπής διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 13 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 συµφέροντά του, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην 

αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. 

Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 

ΑΡΘΡΟ 14 Εξαγωγικές επιδοτήσεις - Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους (τιµή dumping) ή 

ότι ο προσφέρων πάροχος είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. 

 2. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 

∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.  

ΑΡΘΡΟ 15 Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 
1. Η επιτροπή διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει 

σχετικά, προτείνει: 
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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. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της σύµβασης, 

β. τη 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 16 Συνέχιση του διαγωνισµού 
Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού 

µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός 

διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 

ΑΡΘΡΟ 17 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 παρόχου 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 παρόχου σ΄ αυτόν, µόνο 

από πάροχο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται 

στο δήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 

ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού από την επιτροπή διαγωνισµού, η οποία µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της, υποβάλλει 

την ένσταση στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του 

διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της επιτροπής διαγωνισµού.  

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην 

κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους 

στον Ελεγκτή Νοµιµότητας ή περαιτέρω στα αρµόδια δικαστήρια. 

5. Ο δήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της 

Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή 

σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 18 Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
1. 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 το υλικό. 
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ε) Τη 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 να προσέλθει 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 

σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 

δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην 

περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της 

σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη 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 εκπρόσωπό 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 δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της 

επιτροπής διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 19 Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί 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 ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 

Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Ο.Τ.Α. Ειδικότερα, η 

εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο ποσό των 

9.349,60 €. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συµµετοχής θα πρέπει να είναι ένας (1) µήνας µετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, µπορεί να 

γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 

γ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον πάροχο στον οποίο κατακυρώθηκε η σύµβαση, επιστρέφεται 

µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από 

την υπογραφή της σύµβασης. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφεται εντός πέντε (5) ηµερών 

από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

α. Ο πάροχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του 

προϋπολογισµού της παροχής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόµενη έκπτωση και ο 

Φ.Π.Α. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) µήνες 

µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που η σύµβαση 

διαιρείται σε διακριτές φάσεις και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση 

µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του σταδίου που παραλήφθηκε 

οριστικά, εφόσον τούτο µπορεί να εκτιµηθεί. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η αποδέσµευση της εγγύησης γίνεται µετά την 

αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 

 

 

3. Εγγύηση προκαταβολής. 
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∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σε κανένα στάδιο υλοποίησης της 

σύµβασης 

ΑΡΘΡΟ 20 Σύµβαση 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το δήµο η σχετική σύµβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 

διακήρυξης του διαγωνισµού και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ. Οι προς παροχή υπηρεσίες και οι ποσότητες αυτές, εφόσον τούτο είναι δυνατόν. 

δ. Την τιµή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών. 

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρµογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της σύµβασης. 

ια. Την παραλαβή των υπηρεσιών. 

3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την 

οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω 

στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το δήµαρχο ή τον εξουσιοδοτηµένο προς τούτο αντιδήµαρχο. 

4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό 

και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση τµηµατικών 

παραδόσεων, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής ως 

ασήµαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

6. Η παραλαβή διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του 

άρθρου 64 και του άρθρου 67 του Π.∆. 28/1980. 

ΑΡΘΡΟ 21 Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης 

1. Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την υπογραφή 

της σύµβασης για τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του άλσους, ενώ η συντήρηση των 

πυροσβεστικών φωλιών θα γίνεται µία (1) φορά το έτος.  

2. Η παράδοση των ποσοτήτων της εργασίας θα γίνεται τµηµατικά όπως περιγράφεται στην 

Τεχνική Περιγραφή και ανάλογα µε τις ανάγκες του δήµου. 

3. Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η απορρόφηση του 

συνόλου των ποσοτήτων, ο πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου. 

4. Επίσης, πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της µελέτης, ο δήµος µπορεί να ζητήσει αύξηση 

των ποσοτήτων του προϋπολογισµού της µελέτης και της προϋπολογισθείσας 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 το ίδιο ποσοστό έκπτωσης µε αυτό 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 µόνο εφόσον εκτιµήσει τις ανάγκες 

του δήµου και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.  

5. Ο δήµος έχει τη δυνατότητα εντός των χρονικών ορίων της σύµβασης ή και εκτός αυτής, 

χωρίς να υπάρξει αλλαγή του συµβατικού τιµήµατος να τροποποιήσει τις ποσότητες των εργασιών 

ανάλογα µε την εκάστοτε ανάγκες του. Συγκεκριµένα, να µειώσει την ποσότητα µιας ή περισσοτέρων 

εργασιών και να αυξήσει ανάλογα µια ή περισσότερες από τις υπόλοιπες εργασίες. 

6. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παροχής 

υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη µελέτη. 
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7. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

8. Ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του προς το δήµο µέσα στα χρονικά όρια 

και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 

9. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, να 

παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του συµβαλλοµένου που υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος 

παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του 

δηµοτικού συµβουλίου να παρατείνεται µέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή 

του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 

το 1/2 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, η 

εργασία 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 τη σύµβαση όφειλε να παρέχει.  

10. 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 ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - 

παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 22 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση- αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού 

χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη 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 1/2 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 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται 

πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των 

εκπρόθεσµα παραδοθέντων υπηρεσιών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες που 

παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη 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 σ’ 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 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 τον 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 των εργασιών 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 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 

1/2 αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, σε περίπτωση 

που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του και ο πάροχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται 

σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο πάροχος δεν αντικαταστήσει τις εργασίες που 

απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 23 Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 
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 εργασίες σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη 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 προϋποθέσεις. 

Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά του δήµου ή η 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 και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

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 εργασιών 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 24 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 παρόχου.  

ΑΡΘΡΟ 25 Τρόπος Πληρωµής 
1. Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση όλου του ποσού αµέσως 

µετά την οριστική παραλαβή αυτών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια 

υπηρεσία του δήµου. 

2. Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από το δήµο εξήντα (60) ηµέρες µετά 

την υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν, ο δήµος καθίσταται υπερήµερος και 

οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Η υποβολή του τιµολογίου παροχής 

υπηρεσιών δεν µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

3. Τον πάροχο βαρύνουν οι προβλεπόµενες εκ του νόµου κρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 Άλλα στοιχεία 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής, τα λοιπά έξοδα του διαγωνισµού 

αρχικού και ενδεχόµενα του επαναληπτικού και τα έξοδα του συµφωνητικού µε τα απαραίτητα 

αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά η δηµοπρασία. 

Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για το ∆ηµόσιο, εισφορές 

κλπ. που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 28/1980, του Ν. 3463/2006 και του 

από 17-5/15-6-1959 Β.∆/τος. 

 
 

 

3. Ορίζει την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού της εργασίας 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ», αποτελούµενη 
από τους παρακάτω υπαλλήλους :  

 
α) Σγουράκη Ελένη, ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή την Κολοβού Εύα 
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β) Επταηµέρου Μαρίνα, ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον Ντιούδη 

Σπυρίδωνα 

γ) Αναστασοπούλου Αντωνία ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή την Κακάτσου 

Χαρίκλεια. 

 
 

4. .Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης εβδοµήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων 
ευρώ (73.800,00 €) σε βάρος του ΚΑ: 02.35.6262.001 του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 για την 
κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

 
 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  56/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
 
Ελένη Σούλα 
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