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∆ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού 
 

Καθαριότητα γραφείων ∆ηµοτικών και Τοπικών κοινοτήτων ∆ήµου 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
Έχοντας υπόψη: 

 

Α) Τις διατάξεις: 

• του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  

209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 

• την µελέτη της  υπηρεσίας του δήµου  

• την αριθ. 80/31-05-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε 

την έγκριση των συντασσόµενων τευχών  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή ,  για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών  

 

 



Άρθρο 1: ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ο διαγωνισµός αφορά την εργασία καθαριότητα γραφείων δηµοτικών και 

τοπικών κοινοτήτων ∆ήµου Εµµ.Παππά , προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ 

πλέον Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστηµα από 01-07-2016 ως 30-06-2017.  

 

Άρθρο 2:ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη οικονοµικότερη 

προσφορά , και θα διεξαχθεί µε σφραγισµένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν 

στο ∆ήµο έως την 08-06-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.µ.  . Οι 

διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν στο ειδικό έντυπο που θα τους χορηγηθεί από τον 

∆ήµο Εµµανουήλ Παππά , το ποσοστό της προσφερόµενης έκπτωσης επί του 

προϋπολογισµού της µελέτης , σε ακέραιο θετικό αριθµό , θα πρέπει επί ποινής 

ακυρότητας να είναι ίσος ή µικρότερος από την αναγραφόµενη τιµή στον 

Προϋπολογισµό της µελέτης.  

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που θα προσφέρει το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισµού της µελέτης . 

 
Άρθρο 3: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 08-06-2016 , ηµέρα Τετάρτη ενώπιον της 

Επιτροπής διαγωνισµού του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά , στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 

Εµµανουήλ Παππά , που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσού , µε ώρα 

έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.µ. και ώρα λήξης αποδοχής 

προσφορών την 11.00 π.µ.  

Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 

επιστρέφονται στους διαγωνιζοµένους χωρίς να ανοιχτούν .  

 
 
 
 

Άρθρο 4: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι τα γραφεία των ∆ηµοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά , µαζί µε το γραφείο που 

στεγάζεται στο µηχανοστάσιο της τεχνικής υπηρεσίας στην έδρα του ∆ήµου 

Εµµανουήλ Παππά και την αίθουσα σχολαρχείο της Τ.Κ. Εµµανουήλ Παππά όπου 

κατά διαστήµατα διοργανώνονται ηµερίδες ή εκδηλώσεις του ∆ήµου .  

Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα µήνες. 

Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική 

µελέτη που έχει εκπονήσει το γραφείο προµηθειών του ∆ήµου .  



 
 

Άρθρο 5:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ  
 

Τα τεύχη δηµοπράτησης καθώς και το έντυπο οικονοµικής 

προσφοράς που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζοµένους , διατίθεται από 

την ιστοσελίδα (http://edemocracy-mpapas.gr/?page_id=1424&cat=71) του 

∆ήµου και από το γραφείο προµηθειών του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά , 

∆ηµαρχείο Εµµανουήλ Παππά – Τοπική Κοινότητα Χρυσού – Τ.Κ. 62046 , 

πληροφορίες : Χρ. Μέλλιου , τηλ. 2321 3 52635 µέχρι και την 

προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού . 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο 

της παρούσας διακήρυξης έως την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας . 

Η γραπτή απάντηση του ∆ήµου επί των ζητουµένων διευκρινήσεων θα 

κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο σε όλους τους υποψηφίους που έχουν 

παραλάβει έως εκείνη τη στιγµή τα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού 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 τις 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. 

 
 

 

Άρθρο 6: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος προσφοράς συνίσταται σε δύο διαφορετικούς φακέλους, το 

φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής 

προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του 

έργου, την επωνυµία και τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax 

και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του διαγωνιζόµενου. Ο ένας φάκελος 

περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος (απαραίτητα 

σφραγισµένος) την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων 

συµπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο 

αποκλεισµού των υποψηφίων. 



Ο φάκελος προφοράς του διαγωνιζοµένου υποβάλλεται στο διαγωνισµό 

ιδιοχείρως. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή του διαγωνισµού ως εξής : 

Α.  Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο η προσφορά κατατίθεται είτε από τον 

ίδιο µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας είτε από πρόσωπο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο από αυτόν µε υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το µε το γνήσιο 

της υπογραφής .   

Β. Αν πρόκειται για Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του 

∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 

Γ. Αν πρόκειται για Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και Οµόρρυθµες ή 

Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

∆. Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση προµηθευτών κατατίθεται από 

όλα τα µέλη της ένωσης ή από κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφική πράξη.  

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζοµένων από 

το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 

προσφορά στοιχεία ως εξής: 

- Στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα 

δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται παρακάτω και η εγγύηση 

συµµετοχής. 

- Στο σφραγισµένο, επί ποινή αποκλεισµού, φάκελο της οικονοµικής προσφοράς 

τοποθετείται η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζοµένου, συνεταγµένη στην 

Ελληνική γλώσσα και σύµφωνα µε το υπόδειγµα που χορηγείται από την 

Υπηρεσία. Προσφορές που έχουν συνταχθεί µε διαφορετικό τρόπο από το 

υπόδειγµα της Υπηρεσίας θα απορρίπτονται, καθιστώντας το σύνολο της 

προφοράς του διαγωνιζοµένου απαράδεκτη. 

Επισηµαίνεται ότι : 

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

υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου ή δεν αναγράφεται ολογράφως και 

αριθµητικώς έστω και ένα από τα επιµέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιµών 

του Τιµολογίου, 

β) αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες το αναγραφόµενο 

επιµέρους ποσοστό έκπτωσης δεν είναι ακέραιος θετικός αριθµός, 

γ) ότι η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της 

αντίστοιχης αριθµητικής. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή 

θα προκύψει από το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης. 



Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι ευκρινώς γραµµένη και να µη φέρει 

σβησίµατα. ∆εν ισχύει η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει το ίδιο 

προσφερόµενο ποσό της συνολικής οικονοµικής προσφοράς θα διεξαχθεί 

κλήρωση µεταξύ αυτών ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Εµµανουήλ Παππά, κατά τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η διαφάνεια της 

διαδικασίας. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της 

δηµοπρασίας. 

 

 

Άρθρο 7: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά 

ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού . 

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται καταγράφονται (µε βάση το 

επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει. 

Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου 

αµφισβητείται, ο φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση για το παραδεκτό 

της συµµετοχής λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, 

µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών προσφορών. 

Ο εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόµενου πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να έχει 

έτοιµα για επίδειξη ή παράδοση στην Επιτροπή διαγωνισµού 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.). 

- ∆ηλώσεις αποδοχής της εξουσιοδότησης. 

Πριν από την παραλαβή του φακέλου προσφοράς, ελέγχονται από την  

Επιτροπή του ∆ήµου , σε δηµόσια συνεδρίαση, τα στοιχεία και η αυτοπρόσωπη 

εµφάνιση του εκπροσώπου, όπως αυτός αναφέρεται στις διατάξεις που είναι 

γραµµένες επάνω στο φάκελο και αποκλείονται από την παραπέρα συµµετοχή οι 

µη πληρούντες τις προϋποθέσεις συµµετοχής. 

Στη συνέχεια και αφού ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών, 

ο εκπρόσωπος θα παραδώσει στην επιτροπή διεξαγωγής τού διαγωνισµού το 

φάκελο προσφοράς. Ο φάκελος εσωτερικά θα περιέχει τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής και τον σφραγισµένο "ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" πού 

περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά τού διαγωνιζόµενου. 



Κατόπιν αριθµείται ο φάκελος προσφοράς 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, σε 

επήκοο των παρισταµένων. 

Ο εσωτερικός φάκελος µε την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" δεν αποσφραγίζεται, αλλά γράφεται σ αυτούς ο ίδιος αύξων αριθµός 

του εξωτερικού φακέλου προσφοράς. 

Αφού λήξει η καταγραφή, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία συµµετοχής που 

περιέχονται στους φακέλους και σε µυστική συνεδρίαση αποφασίζει για τους τυχόν 

αποκλειόµενους. 

Κατόπιν, ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων διαγωνιζόµενων τυχόν 

αποκλείονται από τη συνέχιση του διαγωνισµού και τους λόγους αποκλεισµού κάθε 

ενός και καλεί τους εκπροσώπους τους να παραλάβουν τους φακέλους 

προσφοράς. Εάν οι εκπρόσωποι εκδηλώσουν την πρόθεση να υποβάλλουν ένσταση 

τότε οι φάκελοι προσφορών παραµένουν στα χέρια της Επιτροπής. 

 

Άρθρο 8: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

 
Οι φάκελοι των προσφορών των γενοµένων δεκτών στο διαγωνισµό 

αποσφραγίζονται κατά σειρά σε ανοιχτή συνεδρίαση και ανακοινώνονται 

µεγαλόφωνα. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του µειοδότη ή µη σύµφωνες 

προς τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που προσέφερε το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, όπως αυτό προκύπτει από την οικονοµική του 

προσφορά. 

Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει το 

ίδιο ποσοστό έκπτωσης θα διεξαχθεί κλήρωση µεταξύ αυτών κατά τέτοιο τρόπο 

που να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό 

της δηµοπρασίας. 

 

Άρθρο 9 : ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΕΡΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
Ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί αρµοδίως. 

Η έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής η οποία θα συνεδριάσει µετά τη λήξη της προθεσµίας 

κατάθεσης των προβλεποµένων ενστάσεων. 



Η δηµοπρασία ακυρώνεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτής, εφόσον από 

την παρατυπία διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 

Οµοίως µπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισµός και πριν το άνοιγµα των 

οικονοµικών προσφορών, εάν αποδειχθεί ότι προέκυψε συνεννόηση ή συµπαιγνία 

των διαγωνιζοµένων για την ανάληψη της εργασίας ή της παροχής υπηρεσίας 

χωρίς πραγµατικό ανταγωνισµό. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή καταγράφει 

µε λεπτοµέρεια στο πρακτικό του διαγωνισµού τα όσα συνέβησαν, όπως αυτά 

υπέπεσαν στην αντίληψη της, καθώς και τη γνώµη της επί του θέµατος. 

Το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού επιτρέπεται να ακυρωθεί µόνο για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους : 

- για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά µόνο εφ όσον από την παρατυπία 

επηρεάζεται το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού. 

- εάν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού 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. 

Ο Εργοδότης 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 τής 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. 

 

Άρθρο 10: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τέσσερις (4) 

µήνες προσµετρούµενοι από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη 

της παραπάνω αναφερόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο ∆ήµος θα 

απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες, αν αποδέχονται τη παράταση για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα 



σε τρεις (3) ηµέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις 

συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

 
 
 
 

Άρθρο 11: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα και οι συνεταιρισµοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το 

αντικείµενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης 

εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου παρόχου στο επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο ή επαγγελµατική ένωση. 

Οι έχοντες το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, δεν µπορούν να 

µετέχουν µε περισσότερες από µία προσφορές. 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί όσα φυσικά πρόσωπα ή εργοληπτικές 

επιχειρήσεις αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 

Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τις υποχρεώσεις. 

 
Άρθρο 12: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι διαγωνιζόµενοι - επί ποινή αποκλεισµού - µαζί µε την προσφορά τους 

πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού: 

α)   Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, αναγνωρισµένης ελληνικής 

τράπεζας ή του ∆ηµόσιου Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ύψους 2% της 

προεκτιµόµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. (αρθ. 157 του Ν. 4281/2014) 

δηλαδή ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00) ΕΥΡΩ, οι οποίες θα απευθύνονται 

στην Αναθέτουσα Αρχή (∆ήµος Εµµανουήλ Παππά).   

α.1. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυµία του 

διαγωνιζόµενου σχήµατος, τον τίτλο της υπηρεσίας για την οποία εκδίδεται η 

εγγυητική επιστολή, ότι ο εγγυητής παραιτείται του δικαιώµατος της διζήσεως 

υπέρ του διαγωνιζόµενου µέχρι του παραπάνω ποσού και αναγνωρίζει 

ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβληθεί το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από την σχετική έγγραφη 

ειδοποίηση της υπηρεσίας µας.  

α.2.  Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να εκδίδονται χωρίς χρονικό 

περιορισµό ισχύος ή το λιγότερο για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία 

δηµοπράτησης. 



α.3. Σε περίπτωση Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να 

περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

µελών της Ένωσης ή και της Κοινοπραξίας αλληλεγγύως. 

 

β) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός 

εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν 

αποδέχονται. 

ii. ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

iii. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

iv. ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 
γ) 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 (ασφαλιστική ενηµερότητα ) και ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα) κατά την ηµέρα του 

διαγωνισµού . ∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά 

όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση και στην περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων 

αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες , στην περίπτωση ΟΕ, ΕΕ , ΕΠΕ τους 

εταίρους και τα µέλη του ∆Σ όταν πρόκειται για ΑΕ . Για τον έλεγχο των ανωτέρω 

στοιχείων οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν  µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα 

πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας , κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην 

οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος . Η 

ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής από το 

νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

δ) Ταυτότητα (αν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο) ή παραστατικό 

εκπροσώπησης ( αν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία). 

ε) Πιστοποιητικά του οικείου Επιµελητηρίου (Τεχνικού ή Επαγγελµατικού), 

µε το οποίο να βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελµα αυτών. 

στ) Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν και δικαιολογητικά 

σύστασής τους (καταστατικό, τυχόν τροποποιήσεις, κλπ., από τα οποία εκτός 



των άλλων να προκύπτει και το εξουσιοδοτηµένο όργανο ή φυσικό πρόσωπο, που 

µπορεί να αποφασίσει για την συµµετοχή στον διαγωνισµό). 

ζ.  Για τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να υπάρχει σύµφωνα µε τον νόµο και το 

καταστατικό τους απόφαση συµµετοχής τους στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και 

ορισµός του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου τους.  

Οι Ενώσεις και Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία.  

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, προκειµένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του 

διαγωνιζόµενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της 

παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 

τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα 

εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της 

ηµεροµηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών. Όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται θα πρέπει να είναι: 

α) Η Εγγυητική Επιστολή, η Οικονοµική Προσφορά και οι Υπεύθυνες 

δηλώσεις σε πρωτότυπο. 

β) Τα λοιπά δικαιολογητικά  σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα.  

 

 
Άρθρο 13 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

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

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας χωρίς 

Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (1.000,00€) , και θα απευθύνεται  

στην Αναθέτουσα Αρχή (∆ήµος Εµµανουήλ Παππά). 

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 καταβληθεί το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά χωρίς καµία αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από 

την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

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. 

 
 

Άρθρο 14 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης 

για έγκριση του ∆ιαγωνισµού για το ποσό που προκύπτει από την προσφορά του 

(συµβατικό τίµηµα). 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας κοινοποιείται 

στον µειοδότη, που καλείται σε ορισµένο τόπο και χρόνο, µέσα σε προθεσµία όχι 

µικρότερη των πέντε (5) ηµερών και µεγαλύτερη των δεκαπέντε 15) ηµερών, 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 ή δεν 

προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και 

εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 28/1980 «Περί Εκτελέσεως 

έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» κυρώσεις. 

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

πρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

 
Άρθρο 15 : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός 

του ΦΠΑ µε τον οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο. 

 
 

Άρθρο 16: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά ανάλογα, µε την παράδοση 

των εργασιών µε την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων παροχής 

υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις 

βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το 

ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 

πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόµο.  

 
 

 
 

Άρθρο 17 : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  



 
Οι προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην µελέτη του ∆ήµου και περιλαµβάνει την τεχνική περιγραφή , 

την συγγραφή υποχρεώσεων , το ενδεικτικό τιµολόγιο και το παράρτηµα Ι που 

περιγράφει αναλυτικά τους χώρους και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας. 

 
 

 
Άρθρο 18 : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του 

∆ήµου και θα δηµοσιευτεί σε µία τοπική ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα   

πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού . 

 
 

Άρθρο 19 : ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

 

• του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  

209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 

 
 
 
 

   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
                                                                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΝΟΤΑΣ  
 
 
                      
 


