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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 13/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 71/2012                                  
 

                                                                                            
                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση αριθ. 38/2012 µελέτης, 
καθορισµός όρων διακήρυξης ανοικτού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας «µίσθωσης µηχανήµατος 
ανύψωσης απορριµµατοφόρων µε 
χειριστή µηχανήµατος» και διάθεση 
σχετικής πίστωσης». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 18 του µήνα Ιουνίου του έτους 2012, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
7278/12/14-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου 
Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε 
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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 ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος  3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή και 5) Σιµιγδαλά Ειρήνη, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Νικολόπουλος Φώτιος 2) Παπαλουκά Ευτυχία 3) Κόντος Σταύρος  και 4) 
Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου 
προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το αναπληρωµατικό 
µέλος της πλειοψηφίας κ. Λαζαρίδης Πέτρος και αντί του τρίτου το 
αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7407/15-6-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα Προµηθειών, η οποία έχει ως εξής : 
 

ΘΕΜΑ : α)  Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2012 µελέτη για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
«Μίσθωση µηχανήµατος ανύψωσης απορριµµατοφόρων µε χειριστή 
µηχανήµατος » β) Καθορισµός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού για 
την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μίσθωση µηχανήµατος ανύψωσης 
απορριµµατοφόρων µε χειριστή µηχανήµατος » γ) ∆ιάθεση- ψήφιση πίστωσης  
σε βάρος του  Κ.Α.: 20.6234.001 ποσού 117.000 € του προϋπολογισµού έτους 2012. 

                                                          
 Παρακαλείται  η  Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 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.∆ 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΄) 

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΗΓ-ΝΦ2



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
 
 

 

 

• την υπ’ αριθµόν 38/2012 µελέτη της  ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα 
Προµηθειών του ∆ήµου.  

 
όπως: 
 

1. Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθµόν 38/2012  µελέτης για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας «Μίσθωση µηχανήµατος ανύψωσης απορριµµατοφόρων µε χειριστή 
µηχανήµατος» 
 

2. Καθορίσει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας «Μίσθωση µηχανήµατος ανύψωσης απορριµµατοφόρων µε χειριστή 
µηχανήµατος» ως εξής :  
 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο  

Τόπος  και  χρόνος  διεξαγωγής  του  διαγωνισµού 

 
Ο  διαγωνισµός  θα  διενεργηθεί την ηµέρα NNNNNNNNN. και  από  ώρα  11.00 πµ  
έως 12.00 πµ., ενώπιον επιτροπής, που µε την παρούσα, ορίζεται  η επιτροπή που 
αναφέρεται στην αριθ. N/2012 Απόφαση ∆.Σ. Ο χώρος συνεδριάσεως της Επιτροπής 
βρίσκεται στο ∆ηµαρχείο, οδός ∆εκελείας 97  3ος όροφος. 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο  

∆εκτοί  στο  διαγωνισµό 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα 
που διαθέτουν το ειδικό επάγγελµα 

 
ΑΡΘΡΟ  3ο  

Προϋπολογισµός  της  προµήθειας 

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  είναι  ενδεικτική και εκτιµάται  στο  ποσό  των 190.000,00€ 
πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 43.700,00€ ήτοι συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 233.700,00€ 
Στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2012, έχει αναγραφεί πίστωση 117.000,00 €. Ο ∆ήµος 
αναλαµβάνει να θέσει στον προϋπ/σµό του έτους 2013 το υπόλοιπο ποσό µέχρι την τελική 
αποπληρωµή. 
 
ΑΡΘΡΟ  4ο  

∆ικαιολογητικά  συµµετοχής 

 
Τα  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  που  θα  λάβουν  µέρος  στο  διαγωνισµό  οφείλουν  να  
προσκοµίσουν  κατά  την  διενέργεια  αυτού  τα  κάτωθι  δικαιολογητικά : 

• Πιστοποιητικό  του  αντίστοιχού   Επιµελητηρίου, στο  οποίο  να  φαίνεται  το ειδικό  
επάγγελµα  του  διαγωνιζόµενου  και  ότι  είναι  γραµµένος  σ’ αυτό τελευταίου 
εξαµήνου 

• Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενηµερότητας, ισχύον κατά την ηµεροµηνία του 
διαγωνισµού. 

• Προκειµένου  για  διαγωνιζόµενο  φυσικό  πρόσωπο , πιστοποιητικό  ποινικού  
µητρώου. 

• Εξουσιοδότηση  προς  τον  προσκοµίζοντα  την  προσφορά, σε περίπτωση που η 
προσφορά του δεν  
κατατίθεται από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών βεβαιουµένου του γνησίου της 
υπογραφής από αστυνοµική ή διοικητική αρχή. 
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• ∆ήλωση  ότι  ο  διαγωνιζόµενος  έλαβε  γνώση  των  όρων  διακηρύξεως  και  ότι  
αποδέχεται   
αυτούς  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα. 

• Εγγυητική  επιστολή  ανεγνωρισµένης  τράπεζας  ή  γραµµάτιο  του  Ταµείου  
Παρακαταθηκών 
και  ∆ανείων, µε  ποσό  ίσο  µε  το  2%  της  προϋπολογισθείσης δαπάνης ως   
εγγύηση  συµµετοχής  στο  διαγωνισµό, διάρκειας όση η ισχύς της προσφοράς. 
∆ιάρκεια ισχύος προσφοράς τρείς (3) µήνες 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το τις 
διατάξεις του άρθρ. 11 Ν. 2690/99 και θα ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

Αν  δεν  προσκοµισθούν  όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά   ή 
προσκοµιστούν ελλειπή, η προσφορά απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ  5ο  

Τρόπος  διενέργειας  του  διαγωνισµού 

 
Οι  προσφορές  θα  επιδοθούν  µέσα  σε  σφραγισµένο  φάκελο  που  θα  περιέχει :     
 
1) Τα  δικαιολογητικά  συµµετοχής  στο  διαγωνισµό  (άρθρο  4). 

2) Τις  τεχνικές  περιγραφές, λοιπά  στοιχεία  και  πληροφορίες  που  ζητούνται  
από  την  µελέτη. 

3) Σφραγισµένο  φάκελλο  µε  την  οικονοµική  προσφορά κατ’ άρθρο και στο σύνολο. 
4) Προσφορές  θα  γίνονται  δεκτές  από  την  αρµόδια  επιτροπή  από  την  11.00 πµ    
µέχρι  την   12.00 πµ  ώρα  ακριβώς  της  NNNNNN..NNNNτου έτους 2012. 
 
Μετά  το  πέρας  του  ανωτέρω  χρόνου  καµία  προσφορά  δεν  γίνεται  δεκτή, εκτός  αν  η  
επίδοση των  προσφορών  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  και  µετά  την  ώρα  αυτή. 
Η  επίδοση  εναλλακτικών  προσφορών  από  τον  ίδιο  προµηθευτή  επιτρέπεται. 
Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές. 

Όταν  η  οριζόµενη  παραπάνω  ώρα  παρέλθει, ανακοινώνεται  η  λήξη  της  
παράδοσης  των  προσφορών  και  γράφεται  αυτό  στα  πρακτικά. 

Η  επιτροπή  συνεχίζει  να  συνεδριάζει  δηµόσια  και  αρχίζει  την  αποσφράγιση  των  
φακέλων των  προσφορών, κατά  σειρά  επιδόσεως  και  αναγράφονται  στο  πρακτικό  τα  
έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  βρίσκονται  σε  κάθε  φάκελλο, περιληπτικά, έτσι  ώστε  
να  τα  ακούν  όλοι   οι  ενδιαφερόµενοι. 
Ο  φάκελλος  της  οικονοµικής  προσφοράς  παραµένει  σφραγισµένος  και  γράφεται  
πάνω  σ’ αυτόν  ο  αύξοντας  αριθµός  του  εξωτερικού  φακέλλου.     

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

Η επιτροπή  στη  συνέχεια, σε  µυστική  συνεδρίαση, ελέγχει  τα  δικαιολογητικά  
συµµετοχής και τις τεχνικές προδιαγραφές και αποφασίζει  ποιες  προσφορές γίνονται  
δεκτές  και  ποιες  απορρίπτονται. Κατόπιν  η  συνεδρίαση  γίνεται  δηµόσια, ο  Πρόεδρος  
ανακοινώνει  ποιοι  αποκλείονται  και  για  ποιούς  λόγους, και τους  καλεί  να  παραλάβουν  
τα  σχετικά  έγγραφα  της  προσφοράς  τους, µε  τον  σφραγισµένο φάκελο  της  
οικονοµικής  προσφοράς. 
Στη  συνέχεια  αποσφραγίζονται  κατά  σειρά  οι  φάκελλοι  των  οικονοµικών  προσφορών  
που έγιναν  δεκτές  και  ανακοινώνονται  οι  τιµές  µεγαλόφωνα. Οι  προσφορές  που  δεν  
φέρουν  την υπογραφή  του  διαγωνιζόµενου  ή  δεν  είναι  σύµφωνες  µε  τους  όρους  της  
διακήρυξης   απορρίπτονται. 
Επίσης  απορρίπτονται  οι  προσφορές  που   είναι  αόριστες  και  δεν  µπορούν  να  
εκτιµηθούν, ή  σε  κάποιο  σηµείο  δεν  είναι  σύµφωνες   προς  τους  όρους  της  
διακήρυξης 
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Οι  προσφορές  και  τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  συµµετοχής  στο  διαγωνισµό  
υπογράφονται κατά φύλλο κατά  την  διενέργεια  αυτού  από  όλα  τα  µέλη  της  
επιτροπής. 
 
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων την µικρότερη συνολική τιµή ή την µεγαλύτερη 
έκπτωση. 

 
Ο  ανάδοχος  καλείται  να  προσέλθει  σε  ορισµένο  χρόνο  και  τόπο, πάντως  όχι  
µικρότερο  των  πέντε  (5)  ηµερών  και  ούτε  µεγαλύτερο  των  δέκα  (10)  ηµερών, να  
υπογράψει  την  σχετική  σύµβαση. 
Εάν  αυτός  δεν  προσέλθει  µέσα  στην  ανωτέρω  προθεσµία  να  υπογράψει  την  
σύµβαση  ή δεν  προσκοµίσει  την  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της  σύµβασης, 
εφαρµόζονται  οι   κυρώσεις  που  προβλέπονται  από  το  Π.∆.  28 / 1980. 

 
ΑΡΘΡΟ  6ο  

Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης 

 
Πριν  από  την  υπογραφή  της  σύµβασης  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  καταθέσει  
εγγύηση  καλής  εκτέλεσης, σύµφωνα  µε  το  άρθρο  26  του  Π.∆.  28 / 1980, 5%  
επί  του τιµολογίου της  µελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ  7ο  

Τιµές - Κρατήσεις 

 
Ο  ανάδοχος  της παροχής υπηρεσιών  βαρύνεται  µε  κράτηση  2%  υπέρ  του  Τ.Α.∆.Κ.Υ.  

Επίσης  βαρύνεται  µε  τη  δαπάνη  δηµοσίευσης  της  περίληψης  της  
διακήρυξης.   

 
ΑΡΘΡΟ  8ο  

Ενστάσεις 

 
Ενστάσεις  κατά  της  συµµετοχής  διαγωνισθέντος  ή  της  νοµιµότητας  της  διεξαγωγής  
του   διαγωνισµού, υποβάλλονται  µόνο  εγγράφως  κατά  την  διάρκεια  του  διαγωνισµού  
ή  µέχρι και  την  εποµένη  της  διεξαγωγής  του  διαγωνισµού  εργάσιµης  ηµέρας  ή  της  
εποµένης  της ανακοινώσεως  του  αποτελέσµατος, στις  περιπτώσεις  εξετάσεων  και  
αξιολογήσεως  των προσφορών. Οι  ενστάσεις  καταθέτονται  στο  Πρωτόκολλο  του  
∆ήµου  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος  και απευθύνονται  προς  τον  Πρόεδρο  της  επιτροπής  
διενέργειας  του  διαγωνισµού. Επισηµαίνεται ότι  ενστάσεις  που  υποβάλλονται  αλλιώς  
δεν  λαµβάνονται  υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο  

Γλώσσα  συντάξεως  των  προσφορών 

 
Οι  προσφορές  θα  είναι  συνταγµένες  στην  Ελληνική  γλώσσα. 

 
ΑΡΘΡΟ  10ο  

Υποβολή  τεύχους  τεχνικής  περιγραφής 

 
Με  την  προσφορά  οι  διαγωνιζόµενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  ειδικό  τεύχος  τεχνικής   
περιγραφής, στο  οποίο  θα  δίδεται  σαφής  περιγραφή  για  την παροχή υπηρεσιών. 
Όποια  προσφορά  δεν συνοδεύεται  από  το  τεύχος  αυτό  ή  συνοδεύεται  από  τεύχος  
µε  ασαφείς  ή  ελλιπείς  τεχνικές   περιγραφές  απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Στην 
τεχνική προσφορά απαγορεύεται να περιέχονται τιµές.  
ΑΡΘΡΟ  11ο  
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Λήψη  πληροφοριών - ∆ηµοσίευση 

 
Αντίγραφο  της  διακήρυξης και της µελέτης η οποία είναι αναπόσπαστο µέρος της 
διακήρυξης  κατατίθεται  στα  γραφεία  του  ∆ήµου  και  της  Περιφέρειας   και 
ευρίσκεται  στη  διάθεση  των  ενδιαφεροµένων  κατά  τις  εργάσιµες  ηµέρες  και  
ώρες.     

Περίληψη  της  διακήρυξης  αυτής  θα  δηµοσιευτεί  µία  φορά  και  σύµφωνα  µε  
τις  διατάξεις του  Π.∆.28/80 , στον  ηµερήσιο  τύπο και στο ΦΕΚ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Χρόνος παροχής της υπηρεσίας 

 
Ο χρόνος τις παροχής υπηρεσίας ορίζεται  για διάστηµα 18 µηνών πλέον του χρόνου 
επέκτασης της σύµβασης µέσω συγκριτικού πίνακα του άρθρου 41 του Π∆ 20/80. 
 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

Πιστοποιήσεις 
 
Η παροχή υπηρεσίας πιστοποιείται µηνιαίως υπό του επιβλέποντος, ο οποίος ορίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆. 28/80. Η επίβλεψη των προµηθειών ή των εργασιών 
ακολουθεί το άρθρο 6 του Π.∆. 28/80 το άρθρο 43 και  53 του ίδιου Π.∆. 
 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

Εάν η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται καθόλου, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 
28/80 

 

3. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ 
(117.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ: 20.6234.001 του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012 για την κάλυψη της 
σχετικής δαπάνης. 

 

 

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. 13/2012 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.∆ 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΄) 
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• την υπ’ αριθµόν 38/2012 µελέτη της  ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου.  

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 
 

1. Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθµόν 38/2012  µελέτης για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας «Μίσθωση µηχανήµατος ανύψωσης 

απορριµµατοφόρων µε χειριστή µηχανήµατος». 
 

2. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας «Μίσθωση µηχανήµατος ανύψωσης 

απορριµµατοφόρων µε χειριστή µηχανήµατος» ως εξής :  
 

 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο  

Τόπος  και  χρόνος  διεξαγωγής  του  διαγωνισµού 

 
Ο  διαγωνισµός  θα  διενεργηθεί την ηµέρα NNNNNNNNN. και  από  ώρα  11.00 πµ  
έως 12.00 πµ., ενώπιον επιτροπής, που µε την παρούσα, ορίζεται  η επιτροπή που 
αναφέρεται στην αριθ. N/2012 Απόφαση ∆.Σ. Ο χώρος συνεδριάσεως της Επιτροπής 
βρίσκεται στο ∆ηµαρχείο, οδός ∆εκελείας 97  3ος όροφος. 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο  

∆εκτοί  στο  διαγωνισµό 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα 
που διαθέτουν το ειδικό επάγγελµα 

 
ΑΡΘΡΟ  3ο  

Προϋπολογισµός  της  προµήθειας 

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  είναι  ενδεικτική και εκτιµάται  στο  ποσό  των 190.000,00€ 
πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 43.700,00€ ήτοι συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 233.700,00€ 
Στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2012, έχει αναγραφεί πίστωση 117.000,00 €. Ο ∆ήµος 
αναλαµβάνει να θέσει στον προϋπ/σµό του έτους 2013 το υπόλοιπο ποσό µέχρι την τελική 
αποπληρωµή. 
 
ΑΡΘΡΟ  4ο  

∆ικαιολογητικά  συµµετοχής 

 
Τα  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  που  θα  λάβουν  µέρος  στο  διαγωνισµό  οφείλουν  να  
προσκοµίσουν  κατά  την  διενέργεια  αυτού  τα  κάτωθι  δικαιολογητικά : 

• Πιστοποιητικό  του  αντίστοιχού   Επιµελητηρίου, στο  οποίο  να  φαίνεται  το ειδικό  
επάγγελµα  του  διαγωνιζόµενου  και  ότι  είναι  γραµµένος  σ’ αυτό τελευταίου 
εξαµήνου 

• Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενηµερότητας, ισχύον κατά την ηµεροµηνία του 
διαγωνισµού. 

• Προκειµένου  για  διαγωνιζόµενο  φυσικό  πρόσωπο , πιστοποιητικό  ποινικού  
µητρώου. 

• Εξουσιοδότηση  προς  τον  προσκοµίζοντα  την  προσφορά, σε περίπτωση που η 
προσφορά του δεν  
κατατίθεται από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών βεβαιουµένου του γνησίου της 
υπογραφής από αστυνοµική ή διοικητική αρχή. 
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• ∆ήλωση  ότι  ο  διαγωνιζόµενος  έλαβε  γνώση  των  όρων  διακηρύξεως  και  ότι  
αποδέχεται   
αυτούς  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα. 

• Εγγυητική  επιστολή  ανεγνωρισµένης  τράπεζας  ή  γραµµάτιο  του  Ταµείου  
Παρακαταθηκών 
και  ∆ανείων, µε  ποσό  ίσο  µε  το  2%  της  προϋπολογισθείσης δαπάνης ως   
εγγύηση  συµµετοχής  στο  διαγωνισµό, διάρκειας όση η ισχύς της προσφοράς. 
∆ιάρκεια ισχύος προσφοράς τρείς (3) µήνες 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το τις 
διατάξεις του άρθρ. 11 Ν. 2690/99 και θα ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

Αν  δεν  προσκοµισθούν  όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά   ή 
προσκοµιστούν ελλειπή, η προσφορά απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ  5ο  

Τρόπος  διενέργειας  του  διαγωνισµού 

 
Οι  προσφορές  θα  επιθοδούν  µέσα  σε  σφραγισµένο  φάκελο  που  θα  περιέχει :     
 
1) Τα  δικαιολογητικά  συµµετοχής  στο  διαγωνισµό  (άρθρο  4). 

2) Τις  τεχνικές  περιγραφές, λοιπά  στοιχεία  και  πληροφορίες  που  ζητούνται  
από  την  µελέτη. 

3) Σφραγισµένο  φάκελλο  µε  την  οικονοµική  προσφορά κατ’ άρθρο και στο σύνολο. 
4) Προσφορές  θα  γίνονται  δεκτές  από  την  αρµόδια  επιτροπή  από  την  11.00 πµ    
µέχρι  την   12.00 πµ  ώρα  ακριβώς  της  NNNNNN..NNNNτου έτους 2012. 
 
Μετά  το  πέρας  του  ανωτέρω  χρόνου  καµία  προσφορά  δεν  γίνεται  δεκτή, εκτός  αν  η  
επίδοση των  προσφορών  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  και  µετά  την  ώρα  αυτή. 
Η  επίδοση  εναλλακτικών  προσφορών  από  τον  ίδιο  προµηθευτή  επιτρέπεται. 
Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές. 

Όταν  η  οριζόµενη  παραπάνω  ώρα  παρέλθει, ανακοινώνεται  η  λήξη  της  
παράδοσης  των  προσφορών  και  γράφεται  αυτό  στα  πρακτικά. 

Η  επιτροπή  συνεχίζει  να  συνεδριάζει  δηµόσια  και  αρχίζει  την  αποσφράγιση  των  
φακέλων των  προσφορών, κατά  σειρά  επιδόσεως  και  αναγράφονται  στο  πρακτικό  τα  
έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  βρίσκονται  σε  κάθε  φάκελλο, περιληπτικά, έτσι  ώστε  
να  τα  ακούν  όλοι   οι  ενδιαφερόµενοι. 
Ο  φάκελλος  της  οικονοµικής  προσφοράς  παραµένει  σφραγισµένος  και  γράφεται  
πάνω  σ’ αυτόν  ο  αύξοντας  αριθµός  του  εξωτερικού  φακέλλου.     

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

Η επιτροπή  στη  συνέχεια, σε  µυστική  συνεδρίαση, ελέγχει  τα  δικαιολογητικά  
συµµετοχής και τις τεχνικές προδιαγραφές και αποφασίζει  ποιες  προσφορές γίνονται  
δεκτές  και  ποιες  απορρίπτονται. Κατόπιν  η  συνεδρίαση  γίνεται  δηµόσια, ο  Πρόεδρος  
ανακοινώνει  ποιοι  αποκλείονται  και  για  ποιούς  λόγους, και τους  καλεί  να  παραλάβουν  
τα  σχετικά  έγγραφα  της  προσφοράς  τους, µε  τον  σφραγισµένο φάκελο  της  
οικονοµικής  προσφοράς. 
Στη  συνέχεια  αποσφραγίζονται  κατά  σειρά  οι  φάκελλοι  των  οικονοµικών  προσφορών  
που έγιναν  δεκτές  και  ανακοινώνονται  οι  τιµές  µεγαλόφωνα. Οι  προσφορές  που  δεν  
φέρουν  την υπογραφή  του  διαγωνιζόµενου  ή  δεν  είναι  σύµφωνες  µε  τους  όρους  της  
διακήρυξης   απορρίπτονται. 
Επίσης  απορρίπτονται  οι  προσφορές  που   είναι  αόριστες  και  δεν  µπορούν  να  
εκτιµηθούν, ή  σε  κάποιο  σηµείο  δεν  είναι  σύµφωνες   προς  τους  όρους  της  
διακήρυξης 
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Οι  προσφορές  και  τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  συµµετοχής  στο  διαγωνισµό  
υπογράφονται κατά φύλλο κατά  την  διενέργεια  αυτού  από  όλα  τα  µέλη  της  
επιτροπής. 
 
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων την µικρότερη συνολική τιµή ή την µεγαλύτερη 
έκπτωση. 

 
Ο  ανάδοχος  καλείται  να  προσέλθει  σε  ορισµένο  χρόνο  και  τόπο, πάντως  όχι  
µικρότερο  των  πέντε  (5)  ηµερών  και  ούτε  µεγαλύτερο  των  δέκα  (10)  ηµερών, να  
υπογράψει  την  σχετική  σύµβαση. 
Εάν  αυτός  δεν  προσέλθει  µέσα  στην  ανωτέρω  προθεσµία  να  υπογράψει  την  
σύµβαση  ή δεν  προσκοµίσει  την  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της  σύµβασης, 
εφαρµόζονται  οι   κυρώσεις  που  προβλέπονται  από  το  Π.∆.  28 / 1980. 

 
ΑΡΘΡΟ  6ο  

Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης 

 
Πριν  από  την  υπογραφή  της  σύµβασης  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  καταθέσει  
εγγύηση  καλής  εκτέλεσης, σύµφωνα  µε  το  άρθρο  26  του  Π.∆.  28 / 1980, 5%  
επί  του τιµολογίου της  µελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ  7ο  

Τιµές - Κρατήσεις 

 
Ο  ανάδοχος  της παροχής υπηρεσιών  βαρύνεται  µε  κράτηση  2%  υπέρ  του  Τ.Α.∆.Κ.Υ.  

Επίσης  βαρύνεται  µε  τη  δαπάνη  δηµοσίευσης  της  περίληψης  της  
διακήρυξης.   

 
ΑΡΘΡΟ  8ο  

Ενστάσεις 

 
Ενστάσεις  κατά  της  συµµετοχής  διαγωνισθέντος  ή  της  νοµιµότητας  της  διεξαγωγής  
του   διαγωνισµού, υποβάλλονται  µόνο  εγγράφως  κατά  την  διάρκεια  του  διαγωνισµού  
ή  µέχρι και  την  εποµένη  της  διεξαγωγής  του  διαγωνισµού  εργάσιµης  ηµέρας  ή  της  
εποµένης  της ανακοινώσεως  του  αποτελέσµατος, στις  περιπτώσεις  εξετάσεων  και  
αξιολογήσεως  των προσφορών. Οι  ενστάσεις  καταθέτονται  στο  Πρωτόκολλο  του  
∆ήµου  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος  και απευθύνονται  προς  τον  Πρόεδρο  της  επιτροπής  
διενέργειας  του  διαγωνισµού. Επισηµαίνεται ότι  ενστάσεις  που  υποβάλλονται  αλλιώς  
δεν  λαµβάνονται  υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο  

Γλώσσα  συντάξεως  των  προσφορών 

 
Οι  προσφορές  θα  είναι  συνταγµένες  στην  Ελληνική  γλώσσα. 

 
ΑΡΘΡΟ  10ο  

Υποβολή  τεύχους  τεχνικής  περιγραφής 

 
Με  την  προσφορά  οι  διαγωνιζόµενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  ειδικό  τεύχος  τεχνικής   
περιγραφής, στο  οποίο  θα  δίδεται  σαφής  περιγραφή  για  την παροχή υπηρεσιών. 
Όποια  προσφορά  δεν συνοδεύεται  από  το  τεύχος  αυτό  ή  συνοδεύεται  από  τεύχος  
µε  ασαφείς  ή  ελλιπείς  τεχνικές   περιγραφές  απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Στην 
τεχνική προσφορά απαγορεύεται να περιέχονται τιµές.  
ΑΡΘΡΟ  11ο  
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Λήψη  πληροφοριών - ∆ηµοσίευση 

 
Αντίγραφο  της  διακήρυξης και της µελέτης η οποία είναι αναπόσπαστο µέρος της 
διακήρυξης  κατατίθεται  στα  γραφεία  του  ∆ήµου  και  της  Περιφέρειας   και 
ευρίσκεται  στη  διάθεση  των  ενδιαφεροµένων  κατά  τις  εργάσιµες  ηµέρες  και  
ώρες.     

Περίληψη  της  διακήρυξης  αυτής  θα  δηµοσιευτεί  µία  φορά  και  σύµφωνα  µε  
τις  διατάξεις του  Π.∆.28/80 , στον  ηµερήσιο  τύπο και στο ΦΕΚ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Χρόνος παροχής της υπηρεσίας 

 
Ο χρόνος τις παροχής υπηρεσίας ορίζεται  για διάστηµα 18 µηνών πλέον του χρόνου 
επέκτασης της σύµβασης µέσω συγκριτικού πίνακα του άρθρου 41 του Π∆ 20/80. 
 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

Πιστοποιήσεις 
 
Η παροχή υπηρεσίας πιστοποιείται µηνιαίως υπό του επιβλέποντος, ο οποίος ορίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆. 28/80. Η επίβλεψη των προµηθειών ή των εργασιών 
ακολουθεί το άρθρο 6 του Π.∆. 28/80 το άρθρο 43 και  53 του ίδιου Π.∆. 
 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

Εάν η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται καθόλου, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 
28/80 

 

 
 

3. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (117.000,00 €) 
σε βάρος του ΚΑ: 20.6234.001 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του 
∆ήµου οικ. έτους 2012 για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) η κα Π.Φίλου Μαυράκη, 
θεωρώντας ότι πρέπει να υπάρξει απόφαση ∆.Σ., όσον αφορά το ποσόν της 
δαπάνης για το έτος 2013 και ακολούθως να συµπεριληφθεί αυτό ολόκληρο στην 
υπό ψήφιση πίστωση και ο κ. Π.Λαζαρίδης, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  71/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
 
 

 

 

 
 

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

            Αναστασία Αβραµίκου 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 
3. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Καθαριότητας & ∆ηµ. Αστυνοµίας 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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