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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  86/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  13
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 7-6-2011 

ΘΕΜΑ 16 ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση όρων δηµοπράτησης της εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 2011,ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 192.874,00 χωρις ΦΠΑ ΚΑΙ 
237.235,00 µε ΦΠΑ 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη,7 του µηνός Μαΐου 2011 και ώρα 13.30 µ.µ.  στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 28023/1-6-2011 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω ΕΠΤΑ (7) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος         Μαµσάκος Χριστόδουλος  
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα     Μήτρου Γεώργιος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 16ο ( έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 29534/6-6-2011 έγγραφο  της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών  Υπηρεσιών, σχετικά µε την έγκριση όρων δηµοπράτησης της εργασίας 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 2011  και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
      Το ανωτέρω έργο είναι προϋπολογισµού  192.874,00 €  χωρίς τον Φ.Π.Α. και µε 
τον ΦΠΑ 237.235,00 € .  
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

      Έλαβε γνώση του φακέλου του παραπάνω έργου, είδε  τις διατάξεις των 
σχετικών νόµων  και  των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγµάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους ,µετά από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους δηµοπράτησης της εργασίας:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ 

ΠΑΡΚΩΝ 2011», προϋπολογισµού  192.874,00 €  χωρίς τον Φ.Π.Α. και µε τον ΦΠΑ 

237.235,00 € ,όπως  αυτοί  συντάχθηκαν από τη ∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών του  

∆ήµου ∆ράµας και που είναι οι παρακάτω: 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο  ∆ήµος  ∆ράµας  

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για τις εργασίες : 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 2011» 

 

Προϋπολογισµού  δηµοπράτησης 237.235 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 

Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών µε τίτλο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 2011», οι οποίες υπάγονται (σύµφωνα µε το Παράρτηµα 

ΙΙΒ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

31ης/03/2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών») στην κατηγορία 27 και στο τµήµα µε κωδικό (CPV) 77000000-

0 (Υπηρεσίες γεωργίας, δασοκοµίας και φυτοκοµίας) και ειδικότερα στις οµάδες µε κωδικούς  

(CPV) 77200000-2, 77300000-3, 77312000-0, 77312100-1, 77313000-7, 77340000-5 και 

αφορά χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφής της σύµβασης. 

  Η παροχή των παραπάνω Υπηρεσιών και η Σύµβαση που θα συναφθεί µε τον 

Ανάδοχο Πάροχο διέπονται από τις διατάξεις: 

• του Π.∆. 28/80 «περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», µε την επιφύλαξη 

των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 346/1998 (ΦΕΚ 230Α΄) και των Π.∆. 18/2000 και 

101/2003 (τα οποία τροποποίησαν το Π.∆. 346/1998) 

• των άρθρων 23 και 35 παράγρ.4 της Οδηγίας  2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης/03/2004 «περί συντονισµού των 

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 

• του άρθρου  7Β της αριθ. 14873/395/04-04-06 εγκυκλίου του ΥΠ.ΟΙΚ.ΟΙΚ. «περί 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών» προσαρµοσµένη στις διατάξεις της 

παραπάνω Οδηγίας του 2004. 

• του άρθρου 83 του Ν. 2362/95  (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄) 

• των άρθρων 209 και 273 του Π.∆. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των 

διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» 

• Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 

της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97) 

• Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 

2011 µε  ΚΑ 20.6262.04. 

• Την …/2011 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 

δηµοπράτησης. 

 Η σύµβαση που θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) 

µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία, µε 

ανάλογη πρόσθετη αµοιβή. 

 Το αντικείµενο της διακήρυξης προδιαγράφεται αναλυτικά στα οικεία τεύχη της 

µελέτης µε αριθµό 7 / 2011. 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε το σύστηµα του τακτικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού. 

Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 237.235,00 Ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 2:      ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η παραλαβή 

της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε την υποβολή σχετικής 

αίτησης εντός προθεσµίας µιάς (1) εργάσιµης ηµέρας από τη λήψη της. 

                   Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων 

(όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), 

έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για 

την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή 

διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

     Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της 

∆ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 

διακήρυξης έως δύο εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

 Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 

προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης.  

Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή µέσα στο                                           

xρονικό διάστηµα που ορίζεται από αυτήν, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται.      

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

λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας  του     

παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 ΑΡΘΡΟ 4:   ΧΡΟΝΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1. Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισµό, 

ορίζεται η …η  2011………...,  ηµέρα … ….και ώρα  π.µ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην 

έδρα της αναθέτουσας αρχής, στο δηµαρχείο ∆ράµας, Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου, στον 2ο 

όροφο(αίθουσα δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)  

4.2.  Επίσης οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται και στη ∆/νση: ∆ήµος ∆ράµας, 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν µέχρι την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του προσφέροντα. 

4.3.  ∆εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την 

καθορισµένη ώρα ή ηµέρα είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω 

διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες ως 

εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι 

Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει 

όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού, δύο επί µέρους, 

ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους. Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά». Τα 

οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 

Προσφορά». Και οι δύο υποφάκελοι φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου.   Οι 

προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
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υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και 

σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν 

σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. Πιο συγκεκριµένα οι δύο υποφάκελοι πρέπει να περιέχουν 

τα εξής στοιχεία: 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών», Στον φάκελο ∆ικαιολογητικών τοποθετούνται όλα τα 

απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αναφέρονται στο άρθρο 

8 της παρούσης  

Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, 

µε τη συµπλήρωση του εντύπου που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα της παρούσας 
Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος. Απαγορεύεται 

η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να 

επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι 

σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται.  

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

 

Φάκελος δικαιολογητικών 
- Ένα (1) πρωτότυπο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών 

 

Οικονοµική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 Ανάθεση εργασιών Συντήρησης Κήπων πάρκων 2011 ∆ήµου ∆ράµας 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

7/2011 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

  ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

../../2011 

 

   

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό 

τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, 

τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού 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. 

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

να αναγράφεται, επί ποινή αποκλεισµού,  ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να 
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µονογράφεται από τον διαγωνιζόµενο. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο 

από τα άλλα αντίτυπα, 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 ∆ιακήρυξης.  

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 διαγωνιζόµενο.  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της Παροχής 

Υπηρεσίας και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη.  

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 κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆ιευκρινίσεις 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 

διαγωνιζόµενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των διαγωνιζοµένων  

πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.  

ΑΡΘΡΟ 6   ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους τουλάχιστον για 120 

ηµέρες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών του άρθρου 4. 

Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 

Προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν 

από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη δύο (2) µηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει 

και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχτεί.  

ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή 

Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου της ηµεδαπής, που 

αποδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα και έχουν αποδεδειγµένη  εµπειρία σε θέµατα 

συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου τα οποία αναπτύσσονται στο Τεύχος των 

Τεχνικών Περιγραφής. 

Οι ενώσεις φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν µέρος δεν υποχρεούνται να 

λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγούν θα συστήσουν 

κοινοπραξία σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα στο διαγωνισµό δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µία (1) προσφορά. 

7.1. Στο διαγωνισµό δεν  γίνονται δεκτοί: 

� Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το 

∆ηµόσιο. 

� Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. 

γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

� Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

7.2. ∆ικαίωµα απόρριψης προσφοράς 
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• Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού έχει το δικαίωµα να απορρίψει 

αιτιολογηµένα Προσφορά, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο 

διαγωνισµός. 

• Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα για 

τον προσφέροντα. 

• Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι πρόσφατα ή εντός ορίων 

όπου ρητά αναφέρονται τέτοια όρια. 

ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δικαιούµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την 

προσφορά να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

8.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού 

να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. Το ποσό της εγγύησης θα πρέπει να 

καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Για το σύνολο του προϋπολογισµού της παρούσης προκήρυξης το ύψος της εγγυητικής 

επιστολής είναι εννέα χιλιάδες εξακόσσια σαράντα πέντε ευρώ ( 9.645 €) οι οποίες θα 

απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (∆ήµος ∆ράµας ).   

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 έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το 

δικαίωµα.  

 1.1. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυµία του 

διαγωνιζόµενου σχήµατος, τον τίτλο του έργου για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή, 

ότι ο εγγυητής παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ του 

διαγωνιζόµενου µέχρι του παραπάνω ποσού και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή 

του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά χωρίς καµία αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες 

από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας µας.  

     1.2.  Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να εκδίδονται χωρίς χρονικό 

περιορισµό ισχύος ή το λιγότερο για ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την 

ηµεροµηνία δηµοπράτησης 

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. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα του παραρτήµατος. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία, 

αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της 

Σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

13  

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ 150 ηµερών τουλάχιστον 

από την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών του άρθρου 5 και 

επιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυµα από το οποίο εκδόθηκε, µε την κατάθεση από τον 

διαγωνιζόµενο της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές των υπολοίπων 

διαγωνιζοµένων (πλην του αναδόχου) θα επιστραφούν αµέσως µετά την υπογραφή του   

συµφωνητικού. Σε περίπτωση αποκλεισµού διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι 

εγγυητικές επιστρέφονται µετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα 

άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές 

προσφυγές.  
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6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο 

ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

8.2  ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

Α.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (Τεχνικού ή Επαγγελµατικού), µε το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, που 

θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού.   

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 

60/2007.   Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

4.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού. 

6.  Πιστοποιητικό ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές στα οικεία 

επαγγελµατικά τους ταµεία 

Β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής 

του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται 

από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 

60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού     

4.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

(κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού. 

Γ.  ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των 

µελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 

συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από 

την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν πλήρη γνώση 

των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

3.  Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

4.  Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια 

Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις 

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

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς 

πολίτες» αντίστοιχα. Ειδικότερα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα). 

- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια  Υπηρεσία της 

Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη  η 

συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 

7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου 

εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του  

Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  επιχείρησης. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες 

εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007, ή για 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

3.  
∆ήλωση υπογεγραµµένη από το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο ή φυσικό 

πρόσωπο που εκπροσωπεί την επιχείρηση, µε την οποία θα ορίζεται ο κοινός 

εκπρόσωπος για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου βεβαιώνεται από 

οποιαδήποτε αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

Από Ένορκη δήλωση του διαγωνιζοµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή 

συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδόχος.  

   Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νοµικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου 

∆ικαιολογητικών». 

8.3. Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωµένο   

αντίγραφο  ή  απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  

τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  

προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν 

δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  

νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  

νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 

8.4   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΩΣΗ 

/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

  Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης   

µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να 

“αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου 

“∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, παρέχοντας  διευκρινίσεις 

για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν.  

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινοπραξία 

Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη 

νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της 

ανατεθεί η Παροχή Υπηρεσίας, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να 

περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9.1  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

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:  

Πριν από την παραλαβή του "ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", ελέγχονται από την 

Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, τα στοιχεία και η 

αυτοπρόσωπη εµφάνιση του εκπροσώπου, όπως αυτός αναφέρεται στις διατάξεις που είναι 

γραµµένες επάνω στο "ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και αποκλείονται από την παραπέρα 

συµµετοχή οι µη πληρούντες τις προϋποθέσεις συµµετοχής 
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.  Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 

και  µονογράφονται   από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της 

οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά γράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός 

του «ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» 

Αφού λήξη η καταγραφή των δικαιολογητικών στο πρακτικό, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία 

συµµετοχής που περιέχονται στους φακέλους και σε µυστική συνεδρίαση αποφασίζει για 

τους τυχόν αποκλειόµενους. 

Κατόπιν, η Επιτροπή ανακοινώνει τα ονόµατα όσων διαγωνιζόµενων τυχόν αποκλείονται από 

τη συνέχιση του διαγωνισµού και τους λόγους αποκλεισµού κάθε ενός και καλεί τους 

εκπροσώπους των να παραλάβουν τους  ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Εάν οι εκπρόσωποι 

εκδηλώσουν την πρόθεση να υποβάλλουν ένσταση τότε οι ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

παραµένουν στα χέρια της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

 Στη συνέχεια και µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων,    

καλούνται  οι διαγωνιζόµενοι σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για την αποσφράγιση των 

οικονοµικών προσφορών. Οι φάκελοι των προσφορών των γενοµένων δεκτών στη 

δηµοπρασία, ανακοινώνοντας µεγαλόφωνα αποσφραγίζονται κατά σειράν. ¨ 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του µειοδότη ή µη σύµφωνες προς τους 

όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται, Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που 

προσέφερε την µικρότερη τιµή, σε περίπτωση δε κατά την οποία περισσότεροι του ενός 

έχουν προσφέρει την αυτήν µικρότερη προσφορά., ο ανάδοχος αναδεικνύεται µε δηµόσια 

κλήρωση. 

           Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών (γενικών και οικονοµικών) 

δικαιούνται να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων, αποδεικνυόµενης 

της ιδιότητάς τους µε τα κατά περίπτωση νόµιµα παραστατικά. 

  Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισµό, όπως 

ιδίως οι ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των 

δηµοσίων συνεδριάσεων και οι αποφάσεις επί των ενστάσεων και της έγκρισης του 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται µε  fax ή µε e-mail. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΕΡΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

10.1.  Ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί αρµοδίως. 

  Το πρακτικό της επί της δηµοπρασίας επιτροπής µετά της σχετικής αποφάσεως του 

δηµοτικού συµβουλίου ή της οικονοµικής  επιτροπής κατά περίπτωσιν, αποφαινοµένων και 

επί των τυχόν ενστάσεων, υποβάλλονται προς έγκριση.  

              Η δηµοπρασία ακυρούται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτής, εφόσον εκ της 

παρατυπίας διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας.  

            Οµοίως ακυρούται η δι' ενσφραγίστων προσφορών δηµοπρασία, εάν αποδεδειγµένως 

προκύπτει συνεννόηση ή συµπαιγνία των διαγωνιζοµένων προς ανάληψη της παροχής 

υπηρεσίας άνευ πραγµατικού συναγωνισµού. Η επί της δηµοπρασίας επιτροπή εις τις άνω 

περιπτώσεις εκθέτει µε λεπτοµέρεια στο πρακτικό τα διατρέξαντα, ως ταύτα υπέπεσαν εις την 

αντίληψή της, ως και την γνώµη της επ’ αυτών.  

            Εφόσον ασκήθηκε ένσταση υπό τινός των διαγωνισθέντων περί παράτυπου 

διεξαγωγής ή συµπαιγνίας κατά την δηµοπρασία ή τούτο αναφέρεται εις την απόφαση του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ή ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, ο Νοµάρχης εν όψει και των 

λοιπών στοιχείων του φακέλου της δηµοπρασίας, αποφαίνεται δι' αιτιολογηµένης 

αποφάσεως, εγκρίνοντας ή ακυρώνοντας την απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου.  

              Επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνον µετά την κατά τις προηγούµενες 

παραγράφους, ακύρωση ή µη έγκριση. Επίσης η δηµοπρασία δύναται να επαναλαµβάνεται 

άπαξ, λόγω ασύµφορου, κρινόµενου τούτου δι' αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου.  

 

10.2. Το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού επιτρέπεται να ακυρωθεί µόνο για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους : 
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Για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά µόνο εφ’ όσον από την παρατυπία επηρεάζεται 

το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού. 

Εάν το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από τον Εργοδότη. 

Εάν ο ανταγωνισµός, κατά την κρίση της αρµόδιας για την έγκριση αρχής υπήρξε 

ανεπαρκής και αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων για 

αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού. 

10.3. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα της απόρριψης όλων των προσφορών κατά την 

απόλυτη κρίση του, χωρίς να δηµιουργείται δικαίωµα αποζηµίωσης από την αιτία αυτή. 

10.4. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης του διαγωνισµού, καθώς και τα 

έξοδα αναγγελίας του διαγωνισµού, βαρύνουν τον ανάδοχο Πάροχο Υπηρεσιών.  

10.5. Εάν δεν κοινοποιηθεί στο µειοδότη η απόφαση έγκρισης του διαγωνισµού µέσα στην 

προθεσµία ισχύος της προσφοράς του που ορίστηκε, µπορεί ο ίδιος να δηλώσει έγγραφα ότι 

ανακαλεί οριστικά την προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται η εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής µέσα σε 10 ηµέρες. 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Ενστάσεις κατά του κύρους του ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται έγγραφα και απευθύνονται προς 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. Αυτές κατατίθενται στο 

πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης  που διενεργεί το διαγωνισµό, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 

δύο εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα της ανακοίνωσης σε δηµόσια συνεδρίαση του λόγου 

που προκάλεσε την ένσταση. 

 Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων, επιστρέφονται στους 

διαγωνιζόµενους που αποκλείσθηκαν από τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και δεν 

υπέβαλαν εµπρόθεσµα ενστάσεις οι "ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" 

σφραγισµένοι. 

 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία, καθένας από τους 

συµµετέχοντες ευθύνεται εις ολόκληρο. 

Ο ∆ήµος δικαιούται να παρατείνει χρονικά τη σύµβαση και ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση επέκτασης του 

φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του µε ανάλογη πρόσθετη αµοιβή, η οποία θα προκύπτει αναλογικά από τον επιπλέον χρόνο 

σε σχέση µε το αρχικά καθορισµένο ποσό αµοιβής και τον αντίστοιχο χρόνο της αρχικής 

σύµβασης συµπεριλαµβανοµένης και της νόµιµης αναθεώρησης. Αυτό δικαιούται να το 

προτείνει και ο Ανάδοχος στην τελική του έκθεση ή νωρίτερα εφόσον το κρίνει σκόπιµο. 

 ΑΡΘΡΟ 13 :      ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, για την υπογραφή της Σύµβασης, ορίζεται σε ποσοστό 

δέκα επί τοις εκατό (10%) της συµβατικής  δαπάνης (χωρίς τον Φ.Π.Α.). 

             Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συµπληρώνονται µε τις κρατήσεις στις εντολές 

πληρωµής που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις τού Π.∆. 28/80. Τις κρατήσεις αυτές 

µπορεί να αντικαταστήσει ο ανάδοχος οποτεδήποτε µε εγγυητικές επιστολές σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους 

καλύπτουν στο σύνολο τους, χωρίς διάκριση, την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της 

σύµβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, που µπορεί να 

προκύψει εξ αιτίας της εκτέλεσης του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

 Η σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης για 

έγκριση του ∆ιαγωνισµού για το ποσό του προϋπολογισµού που επιτεύχθηκε. 

 Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας κοινοποιείται στον 

µειοδότη, που καλείται να προσκοµίσει  την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
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 Αν ο µειοδότης δεν εµφανισθεί µέσα στην προθεσµία που έχει ταχθεί, κηρύσσεται 

έκπτωτος µε απόφαση του Εργοδότη. Μη εµφάνιση του µειοδότη συνιστά και η µη 

εµπρόθεσµη προσκόµιση της εγγύησης που απαιτείται για την υπογραφή της σύµβασης. 

 ΑΡΘΡΟ 15:   ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Η πληρωµή θα γίνεται κατά µήνα εργασίας, µετά την πιστοποίηση της έντεχνης και 

πλήρους εκτέλεσης της παρεχοµένης υπηρεσίας. Η καταβολή θα γίνει µε την προσκόµιση 

των νόµιµων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

για την πληρωµή, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.(θεωρηµένη κατάσταση του 

προσωπικού του από το ΙΚΑ)  

 Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κλπ. Επίσης βαρύνουν 

τον ανάδοχο οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.  

 Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής. 

Η πληρωµή θα γίνεται σε Ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε  κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 

 

Σε κάθε είδους πληρωµή περιλαµβάνονται ανοιγµένα και τα εξής: 

 α. Τα γενικά και ειδικά έξοδα του Αναδόχου 

 β. Οι φόροι του, οι εισφορές στα κάθε είδους ταµεία και κάθε είδους προβλεπόµενες 

κρατήσεις 

γ. Οι επιµέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του, 

δηλαδή µισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόµατα, κάθε δαπάνη τυχόν υπερωριακή 

απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού και γενικά κάθε δαπάνη µη ρητά 

κατονοµαζόµενη, πλην του Φ.Π.Α. καθώς και της νόµιµης αναθεώρησης που δεν 

περιλαµβάνονται και βαρύνουν τον εργοδότη. 

δ. Οι αµοιβές της κάθε ειδικότητας απασχολούµενου βοηθητικού προσωπικού, 

καθώς επίσης και κάθε είδους δαπάνη δια χρήση ή προµήθεια εξοπλισµού που θα πρέπει να 

διαθέσει ο Ανάδοχος στα πλαίσια των υπηρεσιών του, είτε απασχολούνται και διατίθενται 

στην Υπηρεσία είτε στα γραφεία του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 16:  ΕΠΙΒΛΕΨΗ   ΤΗΣ   ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από αρµόδιο όργανο και ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να ακολουθεί επακριβώς τις υποδείξεις της  επίβλεψης. 

Για την πιστοποίηση κάθε τµηµατικής πληρωµής θα συντάσσονται και θα 

υπογράφονται και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής των επιµέρους υπηρεσιών.  

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΡΑΜΑΣ  

   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙ∆ΗΣ 

 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 86/2011 
   

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


