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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   14ης /08-04-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

128/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυ-
ξης για την δηµοπράτηση της 
εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπη-
τα και αρδευτικού συστήµατος σε 
υφιστάµενα πάρκα και χώρους 
πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας»  
 

     
              Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 08η  Απριλίου  2015, ηµέρα   
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την προεδρία του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 
14405/03-04-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, 
που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 8 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Ζαχαριάδης Παύλος         
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
8. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
 
 
      
 

      Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 

απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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   Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 14o θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 14072/01-04-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περι/ντος & 
Πρασίνου του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για την 
δηµοπράτηση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήµατος σε 
υφιστάµενα πάρκα και χώρους πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας», και καλεί αυτά να από-
φασίσουν σχετικά.   

   
Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 
 

  «Σας διαβιβάζουµε σχέδιο διακήρυξης µε τους όρους δηµοπράτησης της εργασίας 
«Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήµατος σε υφιστάµενα πάρκα και χώρους 
πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας»,  προϋπολογισµού 48780,00€ χωρίς ΦΠΑ και 59999,40€ µε 
το ΦΠΑ.  
Παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά για την έγκρισή τους καθώς  και την ψήφιση της 
σχετικής πίστωσης  (ποσό 59999,40€)  σε βάρος του  κωδικού Κ.Α.  35.6262.08 του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2015. 

     
 CPV: 45236250-7 εργασίες διάστρωσης για πάρκα 
           45112711-2 εργασίες διαµόρφωσης τοπίου για πάρκα 
           45232121-6 κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις νερού άρδευσης 
           77314100-5 υπηρεσίες χορτοκάλυψης» 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010 και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

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

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τους όρους σχεδίου διακήρυξης για  τη δηµοπράτηση της  
εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήµατος σε υφιστάµενα πάρκα  
και χώρους πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας », προϋπολογισµού 59.999,40 ευρώ (µε το 
Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τους όρους  που  ακολουθούν, όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Περι/ντος & Πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας:   
           
     ΓΕΝΙΚΑ 
 

Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών (εκτέλεση 
εργασίας) µε τίτλο « Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήµατος σε 
υφιστάµενα πάρκα  και χώρους πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας », η οποία υπάγεται 
(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») και 
του Κανονισµού αριθµ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2007 στις 
οµάδες µε κωδικούς εργασιών (CPV) 45236250-7 (εργασίες διάστρωσης για πάρκα), 
(CPV) 45112711-2 (εργασίες διαµόρφωσης τοπίου για πάρκα), (CPV) 45232121-6 
(κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις νερού άρδευσης) και (CPV) 77314100-5 
(υπηρεσίες χορτοκάλυψης), σύµφωνα µε την αριθµ. 3/2015µελέτη της ∆/νσης Περ/ντος 
και Πρασίνου. 

Η σύµβαση που θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση και θα αφορά το χρονικό 
διάστηµα ολοκλήρωσης των εργασιών, θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τα οικεία τεύχη της µελέτης µε 
αριθµό 3/2015. 
 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Ο διαγωνισµός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα 
∆ράµας (Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου -2ος όροφος – γραφείο Νο 209) σε ηµέρα και ώρα 
που θα καθορισθεί µε την περίληψη της διακήρυξης, ενώπιον της επιτροπής 
διεξαγωγής διαγωνισµών για την ανάθεση εργασιών που έχει οριστεί µε την αριθµ. 
6/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Λεπτοµέρειες για την υποβολή των προσφορών αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα 
της παρούσας.  
 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε το σύστηµα του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού.  
Ο προϋπολογισµός της µελέτης της εργασίας ανέρχεται σε 59.999,40€ (µε το 

Φ.Π.Α.)  
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του ∆ήµου ∆ράµας και η συνολική 

δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 35.6262.08 και του προϋπολογισµού του οικ. έτους 
2015. 
 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Ο χρόνος διάθεσης των τευχών διακήρυξης και του εντύπου οικονοµικής 

προσφοράς είναι µέχρι τρεις ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

Η διάθεσή τους 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 µίας (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. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού 
µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
    Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης 
διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του δήµου ∆ράµας στη 
διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr 
 

ΑΡΘΡΟ 4:  ∆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 εµπειρία σε εργασίες τοποθέτησης 
χλοοτάπητα και αρδευτικών δικτύων, όµοιες µε αυτές που αναπτύσσονται στο τεύχος 
της αριθµ. 3/2015 µελέτης. 

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 
προσφορές. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόµενων 
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από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος 
διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας  εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά για τον 
εαυτό του, όπως επίσης και υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει στη δηµοπρασία ή 
ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλο τρόπο, να 
συµµετάσχει για δικό του λογαριασµό. 

4.1. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί: 
� Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθεια 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 
 

ΑΡΘΡΟ 5:  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της 

παρούσας διακήρυξης έως την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας από τη ∆/νση 
Περ/ντος & Πρασίνου (πληροφορίες κ. Ταχταλή Σοφία  και κ. Πούλιο Θέµελη  τηλ.: 
25213 50606). 

Η γραπτή απάντηση του ∆ήµου επί των ζητούµενων διευκρινήσεων θα κοινοποιείται 
µε κάθε πρόσφορο µέσο σε όλους τους υποψηφίους που έχουν παραλάβει έως εκείνη 
τη στιγµή τα τεύχη του διαγωνισµού αλλά και θα χορηγείται στο εξής σε όσους άλλους 
µελλοντικά τα ζητήσουν.  

Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 
προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης και της σχετικής µελέτης.  

Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί  στο ∆ηµοτικό κατάστηµα ∆ράµας (Βερµίου 2 και 1ης 

Ιουλίου -2ος όροφος - γραφείο Νο 209) σε ηµέρα και ώρα που θα καθορισθεί µε την 
περίληψη της διακήρυξης, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών για την 
ανάθεση εργασιών που έχει οριστεί µε την αριθµ. 6/2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10.00 π.µ και ώρα 
λήξης αποδοχής προσφορών 10.30 π.µ.  

Προσφορές που υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ώρα ή ηµέρα θα 
επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να ανοιχτούν.  
 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν   

αυτοπροσώπως, επιδεικνύοντας την αστυνοµική τους ταυτότητα,  το φάκελο 
συµµετοχής τους την καθορισµένη ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού, ενώπιον της 
αρµόδιας επιτροπής. Πέραν της καθορισµένης ώρας καµιά προσφορά δε θα γίνει 
δεκτή. 
Οι προσφορές   υποβάλλονται σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης από τον 
επιχειρηµατία, σε περίπτωση κοινοπραξίας από όλους τους κοινοπρακτούντες ή από 
νόµιµο εκπρόσωπό τους (ένας από τους κοινοπρακτούντες οριζόµενος µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο) και σε περίπτωση εταιρείας από τον νόµιµο εκπρόσωπό 
της.   
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
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β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία 
(∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ) 

γ) Ο αριθµός της δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης (είναι ο αριθµός πρωτοκόλλου 
που αναφέρεται στην εφηµερίδα)  

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνο,  e-mail). 
 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία ως εξής:  
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συµµετοχής. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου και θα περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που 
επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας. 

Η περιεχόµενη οικονοµική προσφορά θα πρέπει επί ποινής αποκλεισµού να είναι 
υπογεγραµµένη και να αναγράφει αριθµητικά και ολογράφως το συνολικό ενιαίο 
ακέραιο προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του συνολικού 
προϋπολογισµού της µελέτης της εργασίας (ποσό µε το ΦΠΑ). Η Οικονοµική 
Προσφορά θα είναι συνταγµένη στην ελληνική γλώσσα, στο έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς που χορηγείται σφραγισµένο από την Υπηρεσία. Η οικονοµική 
προσφορά υπογράφεται από τους ίδιους του ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών υπογράφονται από όλους τους 
κοινοπρακτούντες. Προσφορές που έχουν συνταχθεί µε διαφορετικό τρόπο από το 
υπόδειγµα της Υπηρεσίας θα απορρίπτονται, καθιστώντας το σύνολο της προσφοράς 
του διαγωνιζόµενου απαράδεκτη.  

Επισηµαίνεται ότι : 
α) αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες απουσιάζει η 

υπογραφή του υποψηφίου ή δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
ολογράφως και αριθµητικώς. 

β) ότι η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθµητικής, 

γ) αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες το αναγραφόµενο 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δεν είναι ακέραιος θετικός αριθµός. 

δ)Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι ευκρινώς γραµµένη, χωρίς σβησίµατα. 
∆εν ισχύει η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 

ε) αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές που δεν θα είναι συντεταγµένες 
στο έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς που χορηγείται σφραγισµένο από την 
Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους εκατόν είκοσι (120) 

ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και το χρόνο που 
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους, εάν αυτό ζητηθεί.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου  από  τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της  προσφοράς  µπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί από την 
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της  κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 9:  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά: 

     α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (πρωτότυπη), όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 15 της παρούσας. 

     β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 43 παρ.1 του Π∆ 
60/07. (Για φυσικά πρόσωπα για τον επιχειρηµατία, για Ο.Ε., Ε.Ε. και  Ε.Π.Ε. 
για τον διαχειριστή, για  Α.Ε. για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο). Σε 
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα 
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι 
γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια 
από τις καταδίκες αφορά τα αδικήµατα που προκαλούν αποκλεισµό των 
διαγωνιζοµένων, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να 
διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του 
διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 
αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. Το απόσπασµα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

   γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι:  

           ▪   Για τα φυσικά πρόσωπα,  
               δεν τελούν σε πτώχευση,  πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και  επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.. 

            ▪ Για τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά  
- δεν τελούν σε πτώχευση,  πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  
ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

- 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       
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        δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (όλων των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλισµένου προσωπικού και εργοδότη) κατά 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής 
τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

ε)   Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

      στ)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (Τεχνικού ή Επαγγελµατικού), µε 
το οποίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελµα αυτών σχετίζεται µε το 
αντικείµενο της υπό ανάθεσης σύµβασης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ή πτυχίο ΜΕΕΠ 
του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  για εξειδικευµένες εργασίες κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ή πτυχίο Εργοληπτών ∆ηµόσιων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.) του 
πρώην υπουργείου Γεωργίας. Τα πτυχία υποβάλλονται  σε πρωτότυπη µορφή 
και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Τα πρωτότυπα επιστρέφονται µετά την 
καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών.  

ζ)   Αποδεικτικά ότι οι συµµετέχοντες παρείχαν παρόµοιες υπηρεσίες κατά την 
τελευταία πενταετία συνολικού ύψους τουλάχιστον του ύψους της  
παρούσας  µελέτης. Η ανωτέρω εµπειρία θα αφορά αποκλειστικά σε 
υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου κήπων και πάρκων και θα αποδεικνύεται µε 
τη σύµβαση και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης  και το τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών. Η ανωτέρω εµπειρία νοείται µόνο αυτή που αποκτήθηκε σε 
δηµόσιες υπηρεσίες, δήµους , δηµοτικές επιχειρήσεις. 

 η)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των   προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καµία 
επιφύλαξη και ειδικά ότι η προσφορά του ισχύει για διάστηµα 120 
ηµερών. 

θ)  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη 
∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους 
υποχρεώσεις 

ι)  Σε περίπτωση συµµετοχής κοινοπραξίας (Κ/Ξ), ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης 
κοινοπραξίας, όπου θα δηλώνονται τα ποσοστά συµµετοχής εκάστου µέλους 
σε αυτή και ότι σε περίπτωση ανάδειξης της Κ/Ξ ως αναδόχου θα συσταθεί 
νόµιµη Κοινοπραξία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

κ)   Όλα τα κατά νόµο και περίπτωση νοµιµοποιητικά της συµµετοχής τους 
έγγραφα (π.χ. πρακτικό συνεδρίασης ∆.Σ. για Α.Ε., καταστατικό και 
τροποποιήσεις του για νοµικά πρόσωπα κλπ)  

 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόµενα εκδιδόµενα 
πιστοποιητικά δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, είναι δυνατό να 
αντικατασταθεί, για τα σηµεία που δεν αναφέρονται στα ανωτέρω πιστοποιητικά, από  
Ένορκη ∆ήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την 
προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Προσφοράς». 

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 
προσφορές. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόµενων 
από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος 
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διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας  εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά για τον 
εαυτό του, όπως επίσης και υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει στη δηµοπρασία ή 
ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλο τρόπο, να 
συµµετάσχει για δικό του λογαριασµό. 

Τα δικαιολογητικά, κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου, υποβάλλονται είτε 
πρωτότυπα, είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή ακριβών 
αντιγράφων τους, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 
74/Α/2014)  όπως συµπληρώθηκαν µε το αριθµ. πρωτ. 3699/10-09-2014 έγγραφο της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε θέµα «Εφαρµογή της παρ. 2 του 
αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων 
προµηθειών, υπηρεσιών και έργων».  

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε 
ψευδή δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο 
διαγωνισµό, αποκλείεται. 

Επίσης όλα τα δικαιολογητικά  εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική 
γλώσσα, θα είναι επισήµως µεταφρασµένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή 
αποκλεισµού. 
 

     ΑΡΘΡΟ 10:  ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου  ∆ράµας υπό της αρµόδιας 

επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών για την ανάθεση εργασιών.  
Ο εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόµενου πρέπει µε ποινή αποκλεισµού να έχει έτοιµα 

για επίδειξη ή παράδοση στην Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού και στον τόπο, 
ηµέρα και ώρα που έχουν καθοριστεί, τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

� τα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόµο για τον ορισµό του εκπροσώπου 
και του αναπληρωτή του (Πρακτικά του ∆. Σ., συµβολαιογραφικά πληρεξούσια 
κ. λ. π.),  

� δηλώσεις αποδοχής της εξουσιοδότησης.  
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. Στη 
δηµοπρασία οι συναγωνιζόµενοι παρίστανται µόνο αυτοπροσώπως επιδεικνύοντας 
την αστυνοµική τους ταυτότητα. Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος 
του διοικητικού συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι 
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο (άρθρο 18, παρ.7, Π. ∆. 28/80). 

Στη συνέχεια και αφού ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών, ο 
εκπρόσωπος θα παραδώσει στην επιτροπή διεξαγωγής τού διαγωνισµού το φάκελο 
προσφοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Ο 
φάκελος εσωτερικά θα περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής όπως αυτά 
προαναφέρθηκαν στο άρθρο 9 και τον σφραγισµένο φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά τού 
διαγωνιζόµενου. 

Κατόπιν αριθµείται ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» µε αύξοντα αριθµό και 
παραλαµβάνεται. Τα έγγραφα καταγράφονται περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να 
εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης και το Νόµο, παρουσία των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 

Ο εσωτερικός φάκελος µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
δεν αποσφραγίζεται, αλλά γράφεται σ’ αυτούς ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού 
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«ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
Αφού λήξει η καταγραφή, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία συµµετοχής που περιέχονται 
στους φακέλους την ίδια ή διαφορετική ηµέρα και σε µυστική συνεδρίαση αποφασίζει 
για τους τυχόν αποκλειόµενους. Κατόπιν συντάσσει σχετικό πρακτικό που 
κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες  για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Στη 
συνέχεια µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων, καλούνται οι 
διαγωνιζόµενοι σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για την αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών, εκτός αν όλοι οι συµµετέχοντες µε υπεύθυνη δήλωσή τους 
δηλώσουν ότι δε θα προχωρήσουν σε υποβολή ένστασης, οπότε το άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών γίνεται την ίδια ηµέρα  διεξαγωγής του διαγωνισµού..  
 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, 

αποσφραγίζονται κατά σειρά από την Επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές 
ανακοινώνονται δηµόσια. 

Οικονοµικές προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του µειοδότη ή µη σύµφωνες 
προς τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που προσέφερε το µεγαλύτερο 
θετικό ακέραιο ποσοστό έκπτωσης, σε περίπτωση δε, κατά την οποία περισσότεροι 
του ενός έχουν προσφέρει το ίδιο ποσοστό γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών.  
 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα του 

∆ήµου (Οικονοµική επιτροπή ή ∆ηµοτικό Συµβούλιο). Η κατακύρωση του διαγωνισµού 
της εργασίας στον ανάδοχο, θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ή του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου σε περίπτωση υποβολής ένστασης, ύστερα από σχετική 
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και εφόσον έχει 
παρέλθει η προθεσµία για την άσκηση οποιασδήποτε διοικητικής προσφυγής. 

Το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού επιτρέπεται να ακυρωθεί µόνο για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

1) Για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά µόνο εφόσον από την παρατυπία 
επηρεάζεται το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.  

2) Εάν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από 
     το ∆ήµο.  
3) Εάν ο ανταγωνισµός, κατά την κρίση της αρµόδιας για την έγκριση αρχής 

υπήρξε ανεπαρκής και αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση 
των διαγωνιζόµενων για αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού.  

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 συµβουλίου. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα της απόρριψης όλων των προσφορών 
κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς να δηµιουργείται δικαίωµα αποζηµίωσης από την 
αιτία αυτή.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης τού διαγωνισµού, καθώς και τα 
έξοδα αναγγελίας του διαγωνισµού, βαρύνουν τον ανάδοχο πάροχο υπηρεσιών.  

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 13:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
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Οι ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που 
διενέργησε τη δηµοπρασία στο δήµο, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας εργάσιµη ηµέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήµο 
πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη 
δηµοπρασία. 
 Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 14:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή θα 

προκύψει από το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης. 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ 15:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό   
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της µελέτης (ποσό χωρίς το Φ.Π.Α.). 
Η εγγυητική επιστολή να είναι αναγνωρισµένης τράπεζας ή Τ.Π.∆. ύψους  976,0 

Ευρώ. 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιλαµβάνονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
1.  Την ηµεροµηνία έκδοσης 
2.  Τον εκδότη 
3.  Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος 

∆ράµας). 
4.  Τον αριθµό της εγγύησης 
5.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6.  Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 
7.  Τη σχετική δηµοσίευση της περίληψης  διακήρυξης (αριθµ. πρωτοκόλλου) και 

την ηµεροµηνία διαγωνισµού. 
8.  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώµατος της διαιρέσεως ή διζήσεως. 
9.  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του 
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης, µέσα σε τρεις (3)  ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση (εφόσον αναφέρει 
ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της) πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα 
µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή 
150 ηµέρες συνολικά. 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που 
διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την 
ηµεροµηνία  λήξης της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση η χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής συνάπτεται  στο τέλος της παρούσας. 
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο  µειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών 

από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης ποσού ίσου  µε το  ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς 
να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

 Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο τέλος της 
παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 16:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης για 

έγκριση του διαγωνισµού για το ποσό που προκύπτει από την προσφορά του 
αναδόχου (συµβατικό τίµηµα). 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας κοινοποιείται στον 
µειοδότη, που καλείται σε ορισµένο τόπο και χρόνο, µέσα σε προθεσµία όχι 
µεγαλύτερη από δέκα ηµέρες, να καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία και να υπογράψει τη σύµβαση. 

Αν ο µειοδότης δεν εµφανισθεί µέσα στην προθεσµία που έχει ταχθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μη εµφάνιση του µειοδότη συνιστά 
και η µη εµπρόθεσµη προσκόµιση της εγγύησης που απαιτείται για την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 17:  ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωµή θα γίνεται ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών µετά την πιστοποίηση 

της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 

αναδόχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της 
οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικό πιστοποιούµενο προς 
πληρωµή ποσό. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, έξοδα 
δηµοσίευσης της διακήρυξης κλπ., καθώς και οι κάθε φύσεως νόµιµες κρατήσεις και 
εισφορές, φόροι κλπ. 

Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής. 
Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18:  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η επίβλεψη της παρεχόµενης υπηρεσίας θα γίνει από το Τµήµα Συντήρησης  

Πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας. Ο επιβλέπων θα εξετάζει κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα την ποσότητα και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον 
Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, τις απαιτήσεις του ∆ήµου και τις 
επιπρόσθετες οδηγίες που τυχόν έχουν δοθεί προς αυτόν και θα πιστοποιεί ανάλογα 
τους αντίστοιχους λογαριασµούς για την τµηµατική πληρωµή του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 19:  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αποσταλεί για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του Π∆ 28/80 και τις διατάξεις του Ν. 
3548/2007, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο τεύχος ∆ηµοσίευσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της κυβέρνησης, θα τοιχοκολληθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων του δήµου, θα αποσταλεί στο Τοπικό Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου, στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
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Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο  (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 

Α’/04-09-2009). 
 

• ΨΗΦΙΖΕΙ  πίστωση 59.999,40 € µε τον ΦΠΑ, (48.780,00 €) χωρίς (ΦΠΑ) 
σε βάρος  του Κ.Α. 35.6262.08 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2015. 
 
          Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
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