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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια       28/6/2013      

 

Αριθ. Πρωτ. : 9773/3-7-2013 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής 

Μέριμνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049028-029 

Fax           :  213-2049006 

 

   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

Αριθ. Απόφασης : 71/2013                                  

                                                                                             

                                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                            

«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων 

διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια της πράξης 

«Αναβάθμιση στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου 
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Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας»  και ψήφιση σχετικής πίστωσης (Α.Μ. 56/2011, 

ποσού 115.128,00 € συμ/νου ΦΠΑ)». 

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Αντιδημάρχου 

Οικονομικών) σήμερα στις 26 του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 

π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

μετά την υπ΄αριθ. 8795/15/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου 

Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, 

παρισταμένης ως γραμματέα της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου κ. Τσιάβου Ευαγγελίας 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) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) Χατζηδάκη 

Μαρία 4) Καβακοπούλου Αγανίκη 5) Κουτσάκης Μιχαήλ 6) Παΐδας Αδαμάντιος  7)  

Τάφας Ηλίας και 8) Πολίτης Σταύρος, μέλη 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Κόντος Σταύρος  

 

ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.  

 

 

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

εισηγούμενος το 6ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 8840/21-6-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

επί του θέματος: 
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ΘΕΜΑ:  1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης Α.Μ.56/2011 και 

εκτέλεσης προμήθειας της πράξης "Αναβάθμιση στάσεων δημοτικής 

συγκοινωνίας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας με τη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας'', προϋπολογισμού 115.128,00 € με Φ.Π.Α. 

 

2. Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού με κριτήριο την συμφερότερη από 

οικονομικής άποψης προσφοράς για την προμήθεια της πράξης με τίτλο 

''Αναβάθμιση στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου Φιλαδέλφειας – 

Χαλκηδόνας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας'' (Α.Μ. 56/2011  ) 

 

3. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Παρακαλούμε όπως σε πρώτη συνεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να εισάγετε το 

θέμα για λήψη σχετικής απόφασης έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 

1) Του Ν. 2286/95 « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα». 

2) Του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) όπως εκάστοτε  ισχύει, και της με αριθμό 11389/93 

Υπουργικής Απόφασης «περί ενιαίου κανονισμού   προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β 185)».  

3) Του Π.Δ. 118/2007 (συμπληρωματικά). 

4) Του Ν. 2522/97 και του Ν. 2854/00 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και 

υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. 

5)  Του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΡΣ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673 / 23-8-2007) ‘’ περί των 

‘’Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3414’’. 

6) Του Ν. 3548/2007 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό 

τύπο. 

7) Τις διατάξεις του αρ. 22 του Ν. 1069/80. 

8) Της με αριθμό 138/2007 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους 
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9) Την υπ’ αριθ. 11389/3/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

10) Την υπ' αριθ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Τ.Β’/04-11-2011) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, περί Εξαίρεσης από την ένταξη στο 

Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που 

εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα. 

11) Την υπ. αριθ. <οικ.119460/17-5-2012> απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 

ΕΠΠΕΡΑΑ περί ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 

12) Την υπ. αριθ. <5665/15-5-2012> απόφαση ΔΗΜΑΡΧΟΥ, για την  αποδοχή των όρων 

της απόφασης ένταξης του Γενικού Γραμματέα του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

13) Την Α.Μ. 56/2011 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δ.Φ.Χ και αφορά την προμήθεια της πράξης «Αναβάθμιση στάσεων 

δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας με τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 

14) Την υπ' αριθμ. 19/2013 της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αρ. 40/2013 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διενέργειας 

διαγωνισμού, αξιολόγησης. 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείτε η επιτροπή όπως:  

 

Α) Εγκρίνει την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με δημόσιο τακτικό μειοδοτικό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 

από οικονομικής άποψης προσφοράς, και έγκρισης της Α.Μ. 56/2011  

 

Β) Καταρτίσει τους όρους δημοπράτησης της ανωτέρω προμήθειας. 

 

      Γ) Εγκρίνει την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης του Κ.Α. 02.30.7135.001, ποσού   

115.128,00€ με Φ.Π.Α. 

                

 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε., 

κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 16/2013 

Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

 

 

1) Του Ν. 2286/95 « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα». 

2) Του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) όπως εκάστοτε  ισχύει, και της με αριθμό 11389/93 

Υπουργικής Απόφασης «περί ενιαίου κανονισμού   προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β 185)».  

3) Του Π.Δ. 118/2007 (συμπληρωματικά). 

4) Του Ν. 2522/97 και του Ν. 2854/00 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και 

υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. 

5)  Του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΡΣ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673 / 23-8-2007) ‘’ περί των 

‘’Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3414’’. 

6) Του Ν. 3548/2007 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό 

τύπο. 

7) Τις διατάξεις του αρ. 22 του Ν. 1069/80. 

8) Της με αριθμό 138/2007 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους 

9) Την υπ’ αριθ. 11389/3/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

10) Την υπ' αριθ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Τ.Β’/04-11-2011) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, περί Εξαίρεσης από την ένταξη στο 

Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που 

εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα. 

11) Την υπ. αριθ. <οικ.119460/17-5-2012> απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 

ΕΠΠΕΡΑΑ περί ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 

12) Την υπ. αριθ. <5665/15-5-2012> απόφαση ΔΗΜΑΡΧΟΥ, για την  αποδοχή των όρων 

της απόφασης ένταξης του Γενικού Γραμματέα του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

13) Την Α.Μ. 56/2011 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δ.Φ.Χ και αφορά την προμήθεια της πράξης «Αναβάθμιση στάσεων 

δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας με τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 

14) Την υπ' αριθμ. 19/2013 της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αρ. 40/2013 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διενέργειας 

διαγωνισμού, αξιολόγησης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     κατά πλειοψηφία 

 

Α) Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας της πράξης "Αναβάθμιση στάσεων δημοτικής 

συγκοινωνίας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας'', προϋπολογισμού 115.128,00 € με Φ.Π.Α. με δημόσιο τακτικό μειοδοτικό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 

από οικονομικής άποψης προσφοράς, και εγκρίνει επίσης  την Α.Μ. 56/2011 σχετική 

μελέτη. 

 

Β) Καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης της ανωτέρω προμήθειας, ως εξής:  

 

 

 

 

Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Άξονας προτεραιότητας 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Θεµατική προτεραιότητα  «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΗΛΙΑΚΗ» 

Τίτλος Προτεινόµενης Πράξης 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΜΕ 

ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Αριθµός Υποέργου 1 

Τίτλος  Υποέργου 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΜΕ 

ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός 115.128,00 ευρώ 
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Χρηµατοδότηση ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταµείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι) 
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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας προκηρύσσει διαγωνισµό µε κριτήριο την συµφερότερη από 

οικονοµική άποψη προσφορά για την πράξη µε τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
:   Νομικό & Θεσμικό Πλαίσιο – Αντικείμενο διαγωνισμού – Τεχνικές Προδιαγραφές   

1.1  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  σύμφωνα με τα τεύχη διακήρυξης (όπως αναφέρονται κατωτέρω κατά σειρά 

ισχύος) και με τις διατάξεις : 

15) Του Ν. 2286/95 « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα». 

16) Του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) 

όπως εκάστοτε  ισχύει, και της με αριθμό 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «περί ενιαίου κανονισμού  

 προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β 185)».  

17) Του Π.Δ. 118/2007 (συμπληρωματικά). 

18) Του Ν. 2522/97 και του Ν. 2854/00 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. 

19)  Του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των στοιχείων του 

αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΡΣ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

(ΦΕΚ Β’/ 1673 / 23-8-2007) ‘’ περί των ‘’Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414’’. 

20) Του Ν. 3548/2007 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο. 

21) Τις διατάξεις του αρ. 22 του Ν. 1069/80. 

22) Της με αριθμό 138/2007 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

23) Την υπ’ αριθ. 11389/3/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

24) Την υπ' αριθ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Τ.Β’/04-11-2011) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, περί Εξαίρεσης από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 

(Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά 

προγράμματα. 

25) Την υπ. αριθ. <οικ.119460/17-5-2012> απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΠΠΕΡΑΑ περί ένταξης της 

πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 

26) Την υπ. αριθ. <5665/15-5-2012> απόφαση ΔΗΜΑΡΧΟΥ, για την  αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης 

του Γενικού Γραμματέα του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

27) Την υπ. αριθμ. <ΧΧ> απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας , για την 

έγκριση της διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και τον ορισμό των επιτροπών Διενέργειας, 

Αξιολόγησης και Παραλαβής αυτού. 

28) Την υπ’ αριθ. «ΧΧ» απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας , που 

αφορά στην έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος διαγωνισμού. 
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1.2  Αντικείμενο του Διαγωνισμού  

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». 

Η παρούσα πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πενήντα δύο (52) αυτόνομων 

συστημάτων φωτισμού στάσεων (αστικών λεωφορείων), τα οποία τροφοδοτούνται αποκλειστικά από 

φωτοβολταϊκά πάνελ.  

Το σύστημα αυτό αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 

- Φωτοβολταϊκό πάνελ. 

- Ελεγκτή φόρτισης συσσωρευτή. 

- Συσσωρευτή. 

- Λαμπτήρα Οικονομίας 

- Φωτιστικό σώμα. 

- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης του ανωτέρω εξοπλισμού με την βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Η λειτουργία του συστήματος έχει ως εξής:  

Κατά την διάρκεια της ημέρας το φωτοβολταϊκό πάνελ μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια η 

οποία μέσω του ελεγκτή φόρτισης συσσωρευτή φορτίζει τον συσσωρευτή. Κατά την διάρκεια της νύκτας ο 

συσσωρευτής τροφοδοτεί το φωτιστικό σώμα με ηλεκτρική ενέργεια. 

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού ο οποίος θα συμβάλλει στην 

ανάπτυξη του δικτυού στάσεων αστικής συγκοινωνίας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος και να καλύπτει απόλυτα τις λειτουργικές ανάγκες των 

στάσεων των αστικών γραμμών. Σε διαφορετική περίπτωση, ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει 

προσφορές που θα περιλαμβάνουν εξοπλισμό παρωχημένης αισθητικής & τεχνολογίας, καθώς και ιδιαιτέρως 

χαμηλού κόστους. 

 

 1.3  Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας   

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας, περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 :  Αναθέτουσα Αρχή 

 2.1 Αναθέτουσα αρχή, Φορέας υλοποίησης του έργου, Κύριος του έργου, Εργοδότης και Προϊσταμένη Αρχή είναι ο 

Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας . Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίνεται από τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας δυνάμει της υπ’ αριθ. …./2012 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η έδρα της Υπηρεσίας είναι  

− Διεύθυνση έδρας: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, T.K 14343 

− Τηλέφωνο: 210 2589917 

− Fax: 210 2589915 

− E-mail: ekolovou@neafiladelfeia.gr 

− Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

− Αρμόδιος υπάλληλος είναι η κα. Κολοβού Εύα, (τηλ. 210 2589917,)  

ΑΡΘΡΟ 3ο:    Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση  

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

(ΕΠΠΕΡΑΑ)», του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%). 
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Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ 

(115.128,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 93.600,00 € - ΦΠΑ (23%): 

21.528,00 €] 

ΑΡΘΡΟ 4ο:  Συμβατικά στοιχεία. 

Η σύμβαση έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τη σύμβαση και θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης 

με τη σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού, 

2.  Οι Τεχνικές προδιαγραφές, 

3. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου, 

 

    Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι εάν η προσφορά του προμηθευτή έρχεται σε ασυμφωνία σε ορισμένα σημεία με τα 

συμβατικά τεύχη της Υπηρεσίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και χωρίς αύξηση του 

τιμήματος του μετά την ανάληψη της προμήθειας να καλύψει τις ασυμφωνίες αυτές. 

 

Αρθρο  5
ο
 Ημερομηνίες  Δημοσίευσης  της  Προκήρυξης  

Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί: 

1. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).  

2. Στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3.  Η περίληψη της Προκήρυξης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας , (http://www. neafiladelfeia.gr). 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο, 

 

Άρθρο 6
ο
  Χρόνος - Τόπος υποβολής των προσφορών  

6.1  Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις …/…./2013 και ώρα 11:00  στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας (Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, T.K 14343).  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
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Άρθρο  7
ο
  - Παραλαβή εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών  

7.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της παρούσας προκήρυξης, να παίρνουν 

πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου, Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών.   

Η προκήρυξη και τα παραρτήματα της παρέχονται στους ενδιαφερόμενους εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή 

της σχετικής αίτησης χορήγησης τους στην ως άνω διεύθυνση και με καταβολή αντιτίμου 20,00 ευρώ, εφόσον η 

αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η προκήρυξη και τα 

παραρτήματα της διατίθενται με τον ίδιο ως άνω τρόπο και σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντίτιμο 5,00 ευρώ. Σε κάθε 

περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναλάβει την αναπαραγωγή τους. 

Η παραλαβή θα γίνεται επί αποδείξει – αυτοπροσώπως ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας. 

Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, ο Δήμος δεν 

έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της προκήρυξης. 

Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα χορηγείται μία μόνο προκήρυξη. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται άμεσα 

να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων 

και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Δήμο και να ζητήσουν 

νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 

του παρεληφθέντος αντιγράφου της προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα 

κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις) μπορούν να παραλάβουν τα 

παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην προηγούμενη παράγραφο δαπάνης και τη 

δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 

Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 

τους στον ενδιαφερόμενο. 

7.2 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την …./…/2013. Η 

Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός 

του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 

από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι 

ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της προκήρυξης και των 

παραρτημάτων της μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 

20.2 περ. α της παρούσας προκήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 

προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές 

πληροφορίες η διευκρινήσεις, αυτές δίνονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας που έχει 

ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι μέχρι και την  …………………….και ώρα 14.30 και εφόσον έχουν 

ζητηθεί εμπρόθεσμα πριν τον διαγωνισμό, χωρίς ο προσφέρων  να έχει σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα 

άσκησης της εν λόγω ένστασης.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του 

Δήμου 
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7.3 Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων ή για συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο 

Δήμο (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Υπόψη κας Κολοβού Εύα Φαξ: 2102589915. 

Το τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός των διαστημάτων του 

εδαφίου 7.2 άνω και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη προκήρυξη.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο:   Δικαίωμα συμμετοχής – Δικαιολογητικά  

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή επί ίσους όρους, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και 

τεχνικές προϋποθέσεις από την Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική  επάρκεια. 

 Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:  

1) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά  

2) Ενώσεις κατασκευαστών ή / και προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

3) Συνεταιρισμοί Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών  

4) Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών που νόμιμα ασκούν επάγγελμα  σχετικό με το 

δημοπρατούμενο αντικείμενο.  

Οι Ενώσεις, Συνεταιρισμοί και Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών, δεν υποχρεούνται να 

λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούνται να 

υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως του αντιστοίχου νομικού 

σχήματος, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο σε διάστημα δέκα ημερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, 

δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την 

διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων  συμμετέχει το πρόσωπο. 

8.1 Απαράβατοι όροι για την συμμετοχή στον διαγωνισμό των παραπάνω διαγωνιζομένων είναι: 

Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) 

ένας από τους λόγους:  

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την 

προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα:  

α) Έλληνες Πολίτες :  

o Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.  

o Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

o Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:  

− πτώχευση και υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  

− εκκαθάριση και υπό έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης  

− αναγκαστική διαχείριση και υπό έκδοση απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης  

− πτωχευτικό συμβιβασμό και υπό έκδοση απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού, παύση 

δραστηριοτήτων ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.  

 

Σημειώνεται ότι εάν δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  

 

o Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επίκουρης).  

 

Διευκρινίζεται ότι 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 εταιρεία θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση 
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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.  

o  Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, μαζί με την προσφορά του, Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 

1599/86), νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί 

φορείς, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.  

o Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

o Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό ή 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες 

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

o  Οι προσφέροντες θα δηλώνουν (με υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 νομίμως 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) αναλυτικά ότι:  

α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν υποπέσει σε 

σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρηση 

τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο 

των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα  

β) η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση 

και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα  

γ) η προσφορά ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, από την ημερομηνία του διαγωνισμού  

δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την 

υπηρεσία και  

ε) τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται πλήρως σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης.  

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) ως και (7) 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα 

σχετικά πιστοποιητικά.  

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό 

την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις 

από την επιτροπή του διαγωνισμού.” 

 

β) Αλλοδαποί : Αντίστοιχα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου (α) με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας τους.  

 

γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Αντίστοιχα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων (α) και (β), 

καθώς και  

o Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν τα νομικά πρόσωπα 

(π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο).  

o Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι οι:  

α) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  

β) Διαχειριστές Ε.Π.Ε.  
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γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και  

δ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου  

δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

o Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρίας, ήτοι ΦΕΚ ίδρυσης και η τελευταία 

τροποποίηση του καταστατικού της συμμετέχουσας εταιρίας ή το τυχόν ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με τη 

χώρα εγκατάστασης της.  

 

Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής ενότητας η οποία είναι 

αρμόδια να βεβαιώσει ότι η άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου 

αυτού υπό εκκαθάριση.  

 

δ) Συνεταιρισμοί: Αντίστοιχα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων (α) , (β) & (γ) και  

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

 

ε) Ενώσεις προμηθευτών:  

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή ή κατασκευαστή που συμμετέχει στην 

ένωση.  

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και 

επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα 

και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς που 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Σο πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την 

υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο 

δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα 

κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της 

Τράπεζας Ελλάδος.  

 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν, μαζί με την 

προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικά πρόσωπα μέσω εκπροσώπου η κατάθεση των δικαιολογητικών 

θα γίνει από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο εκτός της αστυνομικής ταυτότητας, θα προσκομίσει και 

πρακτικό του Δ. Σ., όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι 

εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά, είναι ο καταθέτων αυτή.  

 

Σημειώνεται ότι εάν δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  

 

Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 

8.2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

Α) Χρηματοοικονομική ικανότητα 

Για τον έλεγχο της καταλληλότητας και της παραδεκτής συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι και κάθε 

μέλος της κοινοπραξίας / ένωσης αυτών υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους στον 

υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα παρακάτω οριζόμενα στοιχεία και  δικαιολογητικά: 

α) Βεβαίωση Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης επιχείρησης. Επαρκεί ως απόδειξη 

πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και θα εξετάσει 

αίτηση του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Επαρκής θεωρείται η δανειοληπτική 

ικανότητα όταν ανέρχεται σε ποσοστό 10% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ της παρούσας προκήρυξης για την 

οποία υποβάλλεται προσφορά. 
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β) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για το ολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης για τις τρεις 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2009, 2010, 2011) συνοδευόμενες από αντίστοιχους ισολογισμούς, 

συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του συμμετέχοντα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 

διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Αθροιστικά ο κύκλος εργασιών για τις δηλούμενες 

οικονομικές χρήσεις (2009, 2010, 2011) πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 100% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 

 Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια χρηματοοικονομικής 

ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 

Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΠΔ. 60/2007 με τα 

ζητούμενα στοιχεία στον Φάκελο Δικαιολογητικών. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως μη 

έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής και δεν προχωρά η αξιολόγηση της 

προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

 

Β) Τεχνική –Επαγγελματική Ικανότητα 

Για τον έλεγχο της τεχνικής και επαγγελματικής καταλληλότητας τους, οι υποψήφιοι και κάθε μέλος της 

κοινοπραξίας / ένωσης αυτών υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους στον υποφάκελο 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα παρακάτω οριζόμενα στοιχεία και  δικαιολογητικά: 

 α) Αναλυτική περιγραφή εγκαταστημένων από τον Υποψήφιο όμοιων με το έργο της παρούσας, έργων 

σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων στο χώρο της ενέργειας γενικότερα. O υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει (ως 

ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής) να έχει επιτυχώς υλοποιήσει ένα (1) έργο συναφούς 

αντικειμένου(φωτοβολταικά) με το προκυρησσόμενο έργο, κατά την τελευταία τριετία. Στην απόδειξη της εμπειρίας 

θα λαμβάνονται υπόψη μόνο περιπτώσεις κατασκευής συναφών συστημάτων την τελευταία τριετία που 

βεβαιώνονται από επίσημα έγγραφα.  

Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 

παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού, 

και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου 

β)  Οργανόγραμμα προσωπικού που θα απασχοληθεί με το προσφερόμενο σύστημα και περιγραφή 

καθηκόντων για κάθε θέση εργασίας, είτε είναι ολικής, είτε μερικής απασχόλησης.    

    

γ) Υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή του προμηθευτή για την αποτελεσματική ανάπτυξη και υλοποίηση του 

έργου, όπως θα τεκμηριώνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της προσφοράς του.  

Στην περίπτωση κοινοπραξιών/ενώσεων προμηθευτών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας ελέγχονται αθροιστικά.  

 

8.3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

o Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. 

o Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης 

Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές 

τους υποχρεώσεις. 

o Όσοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά που στο σύνολο της προμήθειας, υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό. 

o Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 8.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

o Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 8.2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : Εγγύηση Συµµετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). 
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Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά ευρώ, 

5.757,00 €. 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 

νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και 

έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να 

προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή 

πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της 

Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει 

εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει – προ της υπογραφής της Σύμβασης – την Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 18.6, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 

οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται 

έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή μετά την 

έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο 

λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από 

αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης περί αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί 

ένδικα/ ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

5. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ  10
ο
 :  Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών 

10.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΟΔΟΣ: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων , T.K 14343 

   ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

 

 1) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως με την 

επίδειξη της ταυτότητας τους, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους προσκομίζοντας στην 

περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής 

του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, είτε αποστέλλοντας την 

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στα γραφεία του Δήμου στην ως άνω 

διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

Στην περίπτωση αποστολής τους, θα παραλαμβάνονται με απόδειξη και θα πρωτοκολλούνται αμέσως. Η 

Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο 

των φακέλων που τη συνοδεύουν.  
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2) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιαδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου πριν την εκπνοή της 

προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί, με όλες τις άλλες που 

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.  

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές, δεν πληρούν τα οριζόμενα 

από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 9 της παρούσας προκήρυξης, δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες χωρίς να αποσφραγιστούν, οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την 

καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους. 

 

3)  Με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει υποβάλει ένσταση κατά της προκήρυξης μέσα 

στο μισό του διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο μέχρι την λήξη 

υποβολής προσφορών κατά το άρθρο 16.2 της παρούσας ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή 

με οιανδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως η εμμέσως τους ανωτέρους όρους, αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς.  

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από τις επιτροπές διαγωνισμού, είτε ενώπιόν 

τους είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

 Η παραλαβή των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή Διαγωνισμού η οποία θα συνεδριάσει 

δημόσια στα γραφεία Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας ,  την …/…/2012 ημέρα 

…………….., ώρα …………. 

Κατά την διάρκεια παραλαβής προσφορών παραλαμβάνονται και αυτές που είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του 

Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της διακήρυξης. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή για οποιοδήποτε λόγο ακόμη και για 

λόγους ανωτέρας βίας.  

   

10.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα 

σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

Α.  «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο Άρθρο 8. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι 

ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 

Β.  «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου 

Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στο Άρθρο 10.3 

Γ.  «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 

υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στο Άρθρο. 10.4 
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Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

− ένα (1) πρωτότυπο,  

− ένα (1) αντίγραφο, 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Τεχνική Προσφορά:  

− ένα (1) πρωτότυπο, 

− ένα (1) αντίγραφο, 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Οικονομική Προσφορά:  

− ένα (1) πρωτότυπο, 

− ένα (1) αντίγραφο, 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς που θα υποβληθεί στην επιτροπή, πρέπει να αναγράφει 

ευκρινώς τα ακόλουθα:  

−−−− Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

−−−− Τον πλήρη τίτλο της προκήρυξης και τον αριθμό (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) αυτής. 

−−−− Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας αρχής που διενεργεί την προμήθεια. 

−−−− Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

−−−− Τα στοιχεία του προσφέροντος ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον 

αριθμό τηλεμοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). Σε περίπτωση Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της καθώς και τα στοιχεία του 

εκπροσώπου τους. 

Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: __ /__ /__ 

 

−−−− Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο 

του φακέλου. 

−−−− Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και 

αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

−−−− Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

−−−− Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

−−−− Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς 

η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου 
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είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών 

με το πρωτότυπο. 

−−−− Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων 

της Διακήρυξης. 

−−−− Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς 

απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κ.λπ. 

−−−− Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το 

ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να 

αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

−−−− Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη 

δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε 

συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

−−−− Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από 

κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, 

ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

−−−− Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

−−−− Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

−−−− Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα 

ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

−−−− Οικονομικές και τεχνικές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές και η αντίστοιχη 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

10.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, 

χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται: 

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΡΘΡΟ 8.1), 

•  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΡΘΡΟ 8.2),  

•  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΡΘΡΟ 9). 

 

Ο κλειστός φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13.2, ταξινομημένα και αριθμημένα 

σύμφωνα µε την ταξινόμηση και αρίθμηση των παρακάτω παραγράφων και υπογεγραμμένα (ή μονογραμμένα) 

από τον / τους νόμιμο / ους Εκπρόσωπο /ους του διαγωνιζόμενου σε κάθε φύλλο, επί ποινή αποκλεισμού:  

 

1.           Σύντομο ιστορικό και κύρια 

βήματα ανάπτυξης της εταιρείας  

 

2. Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα, εύρος δραστηριοτήτων)  
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3. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης, καθώς και των μέσων αυτής, µε έμφαση στη 

μηχανοργάνωση, προς εξασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχούς υλοποίησης του έργου.  

 

4. Κατάλογος των κυριότερων έργων τουλάχιστον της τελευταίας τριετίας που είναι συναφή µε το παρόν έργο και 

στον οποίο να αναφέρεται το χρονικό διάστημα υλοποίησής τους, η αξία τους, οι αποδέκτες τους καθώς και 

στοιχεία που τεκμηριώνουν την επιτυχή ολοκλήρωσή τους ή τη φάση υλοποίησής τους, εφόσον βρίσκονται σε 

εξέλιξη.  

 

5. Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, µε επισήμανση των τυχόν προβλημάτων και εισήγηση του 

τρόπου επιλύσεώς τους.  

 

6. Οργανόγραμμα µε τη στελέχωση της ομάδας παροχής της ζητουμένων υπηρεσιών (επιστημονικά στελέχη και 

λοιπό προσωπικό) και το συντονιστή της, όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών μεταξύ 

των µελών της ομάδας, καθώς και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε παρασχεθείσες 

υπηρεσίες.  

Συγκεκριμένα το οργανόγραμμα αποτελείται από τα εξής υποβαλλόμενα στοιχεία:  

 

(α) Δήλωση Ομάδας παροχής της υπηρεσίας, συνοδευόμενη από πίνακα του προσωπικού της ομάδας παροχής της 

υπηρεσίας. Η σύσταση της Ομάδας Έργου θα πρέπει να ικανοποιεί κατ' ελάχιστο τις απαιτήσεις της παρούσης.  

(β) Βιογραφικό σημείωμα η τουλάχιστον πίνακα Εμπειρίας της σχετικής κατηγορίας, για κάθε µέλος της ομάδας 

παροχής της υπηρεσίας, που περιλαμβάνει τα έργα της σχετικής κατηγορίας στην μελέτη των οποίων έχει 

συμβάλει, προκειμένου να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης τους σε παρασχεθείσες υπηρεσίες. Τα 

παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

(i) σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, θα παρέχει τις υπηρεσίες 

του στην θέση που προβλέπεται στο Οργανόγραμμα της παρούσης παραγράφου  

(ii) ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος είναι αληθή και  

(iii) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης που αφορούν την συμμετοχή του 

στη ομάδα παροχής της υπηρεσίας.  

Η ελάχιστη πραγματική εμπειρία κάθε µέλους της ομάδας παροχής της υπηρεσίας θα είναι σχετική µε την 

προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο θέση τους στο έργο και θα αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους σημείωμα 

(µε συνημμένα τα αποδεικτικά εμπειρίας).  

 

(γ) Δήλωση του συντονιστή στην οποία θα δηλώνει σε πόσες και ποιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών άσκησε 

παρόμοια καθήκοντα και εάν οι υπηρεσίες αυτές εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα και εντός του 

συμβατικού χρόνου.  

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόμενους εργοδότες.  

 

(δ) Διάγραμμα Οργάνωσης Ομάδας στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά η στελέχωση (ο συντονιστής, τα 

επιστημονικά στελέχη και το λοιπό προσωπικό) της ομάδας παροχής της υπηρεσίας.  

(ε) Έκθεση Καθηκόντων, στην οποία θα παρουσιάζονται τα προβλεπόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες των 

στελεχών της ομάδας και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία 

εκτέλεση των εργασιών και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων.  

 

7. Έκθεση Μεθοδολογίας, στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα παρουσιάσει την μεθοδολογία µε την οποία θα 

παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες, που περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα εκπόνησης της μελέτης µε κατάτμηση 

σε επιμέρους δραστηριότητες, τις εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της μελέτης, το χρονοδιάγραμμα µε τη 

χρονική κλιμάκωση των δραστηριοτήτων, τον τρόπο αξιοποίησης του δυναμικού και του εξοπλισμού.  

Η μεθοδολογία που θα προταθεί θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, μεθόδους και πρότυπα. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει την προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του έργου (τεχνικές, 

εργαλεία, συνεργασίες κλπ.), τον τρόπο συνεργασίας µε το προσωπικό του Δήμου, τις επαφές και συνεργασίες µε 
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εξωτερικούς φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση µε τις 

δυνατότητες και την ικανότητα του αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο από αυτόν χρόνο.  

Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα πρέπει να ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο:  

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο.  

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, ο δε  υποψήφιος θα πρέπει να 

τοποθετηθεί µε συγκεκριμένες προτάσεις. Παρουσίαση της αντίληψης και της φιλοσοφίας με την οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος προσεγγίζει το έργο της προμήθειας. Θα εκτιμηθεί η κατανόηση του αντικειμένου της 

προμήθειας και η σαφήνεια της πρότασης. 

Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής και τεχνικής προσέγγισης της προμήθειας από τον υποψήφιο ανάδοχο 

και παρουσίαση της σε πακέτα εργασίας. 

Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου.  

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Gantt υλοποίησης του έργου, µε απεικόνιση των δραστηριοτήτων, των ορόσημων και 

των παραδοτέων.  

 

8. Πίνακα Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του διαγωνιζομένου, βάσει των υπογεγραμμένων συμβάσεων, µε τον 

προβλεπόμενο φόρτο κατά τον χρόνο εκπόνησης της υπό ανάθεση μελέτης, µε στοιχεία για την προβλεπόμενη 

απασχόληση των µελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης.  

 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

Συμπληρωμένο το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ του Δήμου μαζί με τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό (εγχειρίδια, τεχνικά 

φυλλάδια, κλπ.) 

οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά 

στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης 

 

10.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, θα αναγράφει το όνομα του προμηθευτή και την επιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισμό με αντικείμενο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 

συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Δήμου (βλ. παράρτημα Α). 

 

Στην Οικονομική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί και να συμπεριλαμβάνονται :  

α)      Η δαπάνη προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία πενήντα δύο 

(52) αυτόνομων συστημάτων φωτισμού στάσεων (αστικών λεωφορείων), τα οποία τροφοδοτούνται αποκλειστικά 

από φωτοβολταϊκό πάνελ.  

β)    Η δαπάνη δοκιμών λειτουργίας του συστήματος και συντήρησης, μέχρι την Οριστική Ποιοτική και 

Ποσοτική Παραλαβή της προμήθειας. 

γ)   Κάθε άλλη δαπάνη έστω που είναι απαραίτητη για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός 

πλήρους συστήματος σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ)  Τα έξοδα χαρτοσήμων και λοιπών ενσήμων της προσφοράς και του συμφωνητικού. Όλες οι επιβαρύνσεις 

και οι φόροι, οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων μαζί με τις επιβαρύνσεις που να τυχόν επιβληθούν αναδρομικά 

θα βαρύνουν όλες τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο). Ειδικά και μόνο ο Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο δεν θα 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς και θα καταβάλλεται επί πλέον στη συνολική αξία της προσφοράς.  

ε) Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε Ευρώ και θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως και σε 

περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της 

ολόγραφου γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.  
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στ)  Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρίας, ο οποίος θα έχει μονογράψει και τα στοιχεία κατά σελίδα.  Μονογραφές που τυχόν λείπουν μπορούν να 

συμπληρωθούν ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των προσφορών. 

ζ Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού  οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου  και της μορφής των εντύπων 

τεχνικής και  οικονομικής προσφοράς ( βλ. παράρτημα Α). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11.1  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για 

χρονικό διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11.2  Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή και κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης 

της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη 

λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την 

αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την 

τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 

δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα.   

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι 

η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν 

να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

  

11.3 Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα 

υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί 

λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην 

Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

 

11.4 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές 

θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για 

παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να 

μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο 

είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 
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Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή 

μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που 

ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση 

της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 

Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν 

επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού 

τιμήματος της Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

12.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που 

έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό 

το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση. 

12.2  Με  την  εγγυητική  επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίον απευθύνεται, χωρίς να 

μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κυρία οφειλή). 

12.3 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν  καταρχήν: 

         α)  Την ημερομηνία έκδοσης 

β)  Τον εκδότη 

γ)   Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται 

δ)   Τον αριθμό της εγγύησης 

ε)   Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

 στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Υποψηφίου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ)   Τον τίτλο της προμήθειας για την οποία παρέχεται η εγγύηση,  

η)  Τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως, ββ) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής που 

διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρείς (3) ημέρες μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση, γγ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 

τέλος χαρτοσήμου, δδ) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό που πρέπει να 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

12.4 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής.  
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 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της μελέτης με ΦΠΑ, ήτοι ποσό 5.757,00 Ευρώ.  

α) Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 9.3 και τα ακόλουθα:  

(Ι) Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τον τίτλο της ζητούμενης προμήθειας. 

 (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ ένα μήνα επιπλέον 

από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς) και τη δυνατότητα παράτασής της. 

β) Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 

- ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται 

- ο αριθμός της διακήρυξης 

- το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

- η ημερομηνία έκδοσης της 

- τα στοιχεία του Υποψηφίου υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

 Η διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακούς μήνες από 

την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

  

12.5   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

α) Ο Υποψήφιος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.12.3 και τα ακόλουθα:  

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την περιγραφή της ζητούμενης προμήθειας και  

(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου κατά 

τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση η Αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραλάβει οριστικά την προσφερόμενη 

προμήθεια πλέον τεσσάρων (4) μηνών. 

 

12.6   Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον Υποψήφιο  στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η ζητούμενη 

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

υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών Υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η 

προθεσμία άσκησης ένδικών μέσων ή παραίτησης από αυτά. 

 

12.7  Στην περίπτωση κοινοπραξιών οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας. 

 

12.8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προσφερόμενης 

προμήθειας,  ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους  και  ύστερα  από την κατάθεση 

της  εγγύησης  καλής  λειτουργίας. Σε περίπτωση που από την προκήρυξη και τη σύμβαση προβλέπεται ότι η ζητούμενη 

προμήθεια παραδίδεται κατά ολοκληρωμένα τμήματα, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί 

στην αξία των τμημάτων που παραλήφθηκαν οριστικά. Για τη σταδιακή   αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

12.9   Έντοκα  γραμμάτια Δημοσίου. 

α) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους 

αξία ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. 
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β) Σε περίπτωση  κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του 

Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησής τους. 

γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από 

τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

 

12.10 Σε περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 της 

παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο πριν 

από την κατακύρωση ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας, 

καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του.  

12.11  Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή 

να καταθέσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει 

προσηκόντως οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, 

κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου μετά την έκδοση 

σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

  

12.12  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο  Ανάδοχος  μετά  την έγκριση  οριστικής  παραλαβής  υποχρεούται να  καταθέσει  εγγύηση καλής  λειτουργίας έτσι  ώστε να 

προχωρήσει  η αποδέσμευση της  εγγύησης καλής  εκτέλεσης.  Ο  χρόνος  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  ορίζεται  να  

ξεκινά  μετά  την  οριστική  παραλαβή  και  θα  έχει  διάρκεια  όση  ορίζεται  στην  προσφορά  του διαγωνιζόμενου. Ο  προμηθευτής  

θα είναι  υποχρεωμένος  να εκτελεί  κατ  ́ελάχιστο  όσα περιγράφονται  στην Τεχνική Περιγραφή  καθώς  και όσα  περιγράφει  ο 

ίδιος  στην  προσφορά  του. Η εγγύηση καλής  λειτουργίας  των συστημάτων της  σύμβασης,  θα αντιστοιχεί  σε ποσοστό 7% της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α και  θα επιστρέφεται  στον  προμηθευτή  μετά την παρέλευση του παραπάνω 

χρόνου  μετά  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου  του  φορέα. 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας είναι ο συγκεκριμένος χρόνος που προσφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αφορά 

το διάστημα μετά την οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή του έργου. Ο προσφερόμενος αυτός χρόνος αξιολογείται. 

Με την συμπλήρωση του ήμισυ προσφερόμενου χρόνου  καλής λειτουργίας θα συνταχθεί το 1ο πρωτόκολλο Προσωρινής 

Παραλαβής καλής λειτουργίας και θα επιστραφεί το 50% της εγγύησης καλής λειτουργίας. Το εναπομείναν 50% θα επιστραφεί 

μετά τη λήξη του υπολοιπόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας με την σύνταξη του Πρωτόκολλου Παραλαβής της καλής 

λειτουργίας και λύσης της σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 :  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ 

13.1 Ο  Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης είναι ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας στα 52 σημεία Δημοτικής 

Συγκοινωνίας που τελικά θα επιλεγούν. 

13.2 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες  από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

 

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο
 : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

14.1 Διενέργεια Διαγωνισμού – Αποσφράγιση Προσφορών  

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο 

σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 
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Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: Αποσφράγιση ενιαίου κυρίως φακέλου, έλεγχος στοιχείων και δικαιολογητικών συμμετοχής. 

−−−− Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι & αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφονται 

και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφόσον διατίθεται. 

−−−− Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού 

σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών 

τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή 

και φυλάσσεται. 

−−−− Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει ως προς την πληρότητα (βλέπε πίνακα δικαιολογητικών) τα δικαιολογητικά 

Συμμετοχής. Ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δικαιολογητικών η αρμόδια Επιτροπή, δύναται να 

ελέγξει το περιεχόμενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής – 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόμενη συνεδρίαση. Ο έλεγχος πλήρωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής γίνεται μόνο για Προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 

κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. 

−−−− Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συμμετοχής μέσω της εξέτασης του περιεχομένου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 

αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 

Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των 

Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά 

Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ:  Αποσφράγιση , Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών 

 

−−−− Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται στην 

αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγιση τους, όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συμμετοχή στο 

διαγωνισμό (βάσει των δικαιολογητικών Συμμετοχής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση 

της Αναθέτουσα Αρχή. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών Συμμετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

−−−− Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την 

αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική 

διατρητική μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

−−−− Η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές – σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες 

αξιολόγησης του Παραρτήματος – και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο 

αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 

Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των 

Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει 

αποδεκτή. 

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: Αποσφράγιση φακέλων οικονομικής προσφοράς – κατάταξη προσφορών και επιλογή αναδόχου. 

 

−−−− Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται 

- για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που 

δεν είχαν αποσφραγισθεί. 
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−−−− Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την 

αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική 

διατρητική μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή. 

−−−− Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα 

Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, 

από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. 

−−−− Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο 

αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του 

Διαγωνισμού.  

−−−− Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική και 

Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή εντός των χρονικών ορίων που έχουν 

καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της. 

−−−− Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των 

συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να 

πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) 

ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. 

−−−− Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή 

της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται 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 ενδιαφερομένου. 

−−−− Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά 

τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. 

 

14.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. 

Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο 

της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * ( Kmin/Ki ) 

 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό  κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό  κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει 

την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει 

στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα. 
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14.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης” όπως αυτά 

προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. 13.4. 

 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 50 έως 60 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

− είναι 50 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές [απαράβατοι όροι], 

− αυξάνεται έως 60 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις της 

Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία 

της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

14.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση 

τα ακόλουθα κριτήρια: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α (Τεχνικά Στοιχεία Εξοπλισμού) 80% 

1. 
Η ποιότητά τους, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης 
40% 

2. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού 30% 

3. 
Συμφωνία της προσφερόμενης λύσης με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 

προδιαγραφές του διαγωνισμού. 
20% 

4. Συνολική αντίληψη αντικειμένου, απαιτήσεων και σκοπιμότητας του Έργου 10% 

ΟΜΑΔΑ Β (Υπηρεσίες Εγγύησης – Παράδοσης – Εξυπηρέτησης) 20% 

1. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή 40% 

2. Ο χρόνος παράδοσης  40% 

3. Εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια 20% 

 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από 

τις εταιρείες, επί ποινή αποκλεισμού, την κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για 

την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών. 

 

Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το  κόστος, κρίνεται ότι δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη 

ποιότητα παροχής υπηρεσιών ή προσόντων των στελεχών της Ομάδας «Έργου», λόγω της πολυπλοκότητας και των 

ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων του εν λόγω έργου  

Επιτρέπεται η υποβολή οικονομικής προσφοράς, με την προϋπόθεση της επαρκούς αιτιολόγησης, η οποία θα τεθεί 

στην κρίση της Επιτροπής. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει μη επαρκή την αιτιολόγηση μπορεί να απορρίψει 

την προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

15.1 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των Προσφορών, με 

Απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να 

υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών 

(Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης
1
 (ως έχει δηλώσει στις υπεύθυνες δηλώσεις), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια 

Επιτροπή.  

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του 

Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη 

διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονομική Προσφορά. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους 

Αναδόχους η απόφασή του. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο 

στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά 

έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του 

προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί 

τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

 

 

15.2 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 8.1. 

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. 8.2. 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ.8.2. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης. 

9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, 

δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης. 

10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσιών/προϊόντων. 

12. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την 

οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 

υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της 

προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν 

ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

                                                           
1
 Σε περίπτωση που δεν έχει υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά συµµετοχής και αντί αυτών έχουν υποβληθεί 

αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις.  
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13. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία 

(εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων 

της Οικονομικής Προσφοράς. 

14. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο 

Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 :   ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

16.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντα σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως 

και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής 

προσφυγή).  

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που 

αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον 

οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

16.2.  Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο 

του φορέα, ως εξής:  

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:  

εντός του μισού χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.  

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε 

προσφέροντα στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της 

επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.   

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση 

μετά από γνωμοδότηση αυτού.  

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέροντα στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά 

του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.  

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα 

τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως 

της Αναθέτουσας Αρχής.   

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον 

όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.  

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και 

πληρότητα των δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 

ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.  

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά 

του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 

λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.  
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16.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν 

γίνονται δεκτές.   

16.4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της 

Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του 

σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους.  

16.5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1000 € και 

μεγαλύτερο των 5000 € (άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007)  συνοδευμένες είτε από απόδειξη  είσπραξης από 

Ταμείο Εφορίας ΔΟΥ,  είτε από κατάθεση υπέρ του Δημοσίου σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το 

παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα 

από κάθε αιτία”).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 :  ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ακυρώσει το 

διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, πριν την κατακύρωση, να επαναλάβει αυτόν ή να ματαιώσει 

το έργο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

β)  εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση αντικείμενο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
  :  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

18.1  Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο γίνεται εγγράφως, με αντίστοιχη ενημέρωση και 

προς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό. 

18.2 Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία 

δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

18.3 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη 

και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων 

της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση 

και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις 

αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά 

και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού 

Κώδικα. 

18.4 Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

18.5 Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 

υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του 

ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή η 

Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή 

λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της 

Αναθέτουσα Αρχή. 

18.6 Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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18.7 Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά 

την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους 

επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

18.8 Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται καταβολή 

προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. 

18.9 Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού, 

στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα 

ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, 

και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την 

προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

18.10 Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο 

της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού 

πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 : ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 Δεν επιτρέπεται η υποβολή τιμών που είναι πάνω από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας ούτε στο 

σύνολο, ούτε στα επιμέρους κονδύλια του προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας.  

Προσφορές που κρίνονται από την Επιτροπή ως ασυνήθιστα χαμηλές δεν απορρίπτονται.  Στην περίπτωση αυτή 

ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη παροχή διευκρινήσεων για την αιτιολόγηση και ανάλυση της 

Οικονομικής του Προσφοράς. Εάν η Επιτροπή κρίνει πώς οι παρασχεθείσες διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς και 

δεν διασφαλίζουν την ομαλή, ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση του έργου τότε μπορεί να τις απορρίψει και η 

συνολική  Προσφορά θα απορρίπτεται. 

  

ΑΡΘΡΟ 20
ο
 : ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συμβάσεων 

καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά που εκδίδονται σε 

κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, μόνο εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα 

θεωρημένη από τα κατά τόπους προξενεία ή το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια (prospectus) των 

μηχανημάτων, οργάνων και συσκευών,κλπ, μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
 :  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής: 

 

1. α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής 

Προκαταβολής. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη όπως εκάστοτε ισχύει "Περί Δημοσίου 

Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την εξόφληση θα 

παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου 
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από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό 

του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 

διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 

ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με 

την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

β) Το υπόλοιπο εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς 

(2α) τόκος. 

2. α)  Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος ( χωρίς ΦΠΑ) μετά 

την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. Η παραπάνω 

προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις”. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 

εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 

μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 

υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 

κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η 

εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

β) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση του  ποσοστό σαράντα 

τοις εκατό (40%) του συμβατικού αντικειμένου , αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο 

υπολογισθείς (2α) τόκος, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία που ολοκληρωθούν οι εργασίες του 

Ορόσημου 2β. Εάν δεν δοθεί η προκαταβολή του 2α. δεν θα παρακρατηθεί κανένας τόκος.  

γ) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου 

του Έργου, αφού παρακρατηθεί τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή (2β) 

προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της 

προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. Εάν 

δεν δοθεί η προκαταβολή του 2α. δεν θα παρακρατηθεί κανένας τόκος.  

 

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το 

αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 

2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΑΡΘΡΟ 22
ο
 : ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Με  την  υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς 

όλα τα στοιχεία της προμήθειας και  έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης 

καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 23
ο
 : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Οι τιμές της προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρούνται αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 24
ο
 : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

 Κάθε διαφορά ανακύπτουσα τόσο κατά το στάδιο της διενέργειας της δημοπρασίας όσο και 

κατά το στάδιο που ακολουθεί μετά την κατάρτισή της λύεται ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών 

δικαστηρίων (Αποφάσεις ΣτΕ112/98, ΕΑ 1110/07   Κλπ.) 

 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής έχει οποιαδήποτε διαφορά με τον Δήμο προκύπτουσα 

από τη σύμβαση πρέπει να ακολουθήσει αμέσως την διαδικασία επίλυσης διαφόρων που προβλέπει 

το Ν.3463/06. Σε περίπτωση που δεν ασκήσει την αίτηση του για επίλυση διαφοράς μέσα στην 

προβλεπόμενη ανατρεπτική προθεσμία των 15 ημερών τότε δεν μπορεί να επανέλθει στο μέλλον 

αφού τα τυχόν δικαιώματα του έχουν παραγραφεί. 

 Η αυτή ακριβώς διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και για οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός 

της υπηρεσίας ή εκτός Υπηρεσίας για το οποίο ο προμηθευτής κρίνει ότι του δημιούργησε αύξηση 

στο κόστος ή στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου την οποία δεν αποδέχεται να καλύψει με δική 

του δαπάνη έστω και αν δεν έχει προηγηθεί έγγραφό του Δήμου γι’ αυτό.  Με την έννοια αυτή 

είναι παραδεκτές αιτήσεις επίλυσης διαφορών που αφορούν διαφορές μόνο για το τελευταίο 

διάστημα των 15 ημερών πριν την κατάθεση της αίτησης.  

 

  Γ) Εγκρίνει την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού   115.128,00€ (με Φ.Π.Α.) σε 

βάρος του Κ.Α. 02.30.7135.001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 

οικ. έτους 2013 για την κάλυψη της δαπάνης. 

 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) ο κ. Σ.Κοσκολέτος, 

λόγω της μη αποξήλωσης των διαφημιστικών πινακίδων εντός του 

προσφυγικού οικισμού. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  71/2013 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩΗΓ-ΘΡΞ



 

   
Σελίδα 36 από 36 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

Αβραμίκου Αναστασία 

 

Εσωτερική Διανομή : 

1.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

2. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 

4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩΗΓ-ΘΡΞ


