
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 22/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ενάτη (29η) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 17113/23-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά  και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής και λόγω απουσίας των τακτικών µελών κ. Ζαβράκογλου Άγγελου και Κανταρά 

Αναστάσιου, παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ. ∆ηµήτριος Κοντογιώργης & Βασίλειος 

Λαφαζάνης, αντίστοιχα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Αθανάσιος Βασιλάκης, 3.Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτριος Κοντογιώργης, 6. Λαφαζάνης 

Βασίλειος, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ∆ηµητριάδης Χρήστος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:   1ο   Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση και 

επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου 

2015» και ψήφιση της πίστωσης 

Αριθµός Απόφασης: 203 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. θα πρέπει να εγκρίνουµε 

την µελέτη η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων 

και µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου», προϋπολογισµού 137.956,80 € µε Φ.Π.Α., µε 

ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δηµόσιο διαγωνισµό. 

Η οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
• την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 

παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
• 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 υπ’ αριθµόν 27/2015 µελέτη της  υπηρεσίας του δήµου  
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• τις εξειδικευµένες πιστώσεις 8.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 02.10.6263.000, 5.000,00 € στον 
Κ.Α. 02.15.6263.000, 45.000,00 στον Κ.Α. 02.20.6263.000, 10.000,00 στον Κ.Α. 
02.25.6263.002, 70.000,00 € στον Κ.Α 02.30.6263.000 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου 
έτους 2015 για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και 
µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας : «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων 

∆ήµου Πολυγύρου», συνολικής δαπάνης προϋπολογισµού 137.956,80 € µε Φ.Π.Α. µετά από 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό. 

Β. Εγκρίνει την αριθµ. 27/2015 µελέτη, προϋπολογισµού 137.956,80  ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 

Γ. Ανακαλεί τις  πιστώσεις που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα εξαιτίας της µη διάθεσής τους 

Έκθεση Ηµ/νία Αιτιολογία Συνολικό 
Ποσό 

Ανακληθέν 
Ποσό 

252 28/04/2015 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 8.000,00 8.000,00 

252 28/04/2015 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (λεωφορείων) 5.000,00 5.000,00 

252 28/04/2015 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων καθαριότητας 45.000,00 45.000,00 

252 28/04/2015 Συντήρηση  και  επισκευή ηµιφορτηγών-υδρευσης 10.000,00 10.000,00 

252 28/04/2015 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων 72.000,00 72.000,00 

 

∆. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πιστώσεις 8.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6263.000, 

5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6263.000, 45.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6263.000, 

10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6263.002, 70.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.30.6263.000 του 

προϋπολογισµού του έτους 2015 και στο όνοµα του δικαιούχου 

Ε. Περίληψη της διακήρυξης του ∆ηµάρχου να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες: «ΓΕΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», 

«ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛ/ΚΗΣ» & στο Φ.Ε.Κ. 

ΣΤ. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:  

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Ορισµοί 

1.1 Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι ο: ∆ήµος Πολυγύρου (εφεξής ∆ΗΜΟΣ)  
1.2 Η ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι :  
∆ήµος Πολυγύρου  
Πολυτεχνείου 50 
Τ.Κ.: 63100, Πολύγυρος 
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Τηλέφωνο : 2371350753 Τµήµα Προµηθειών  
Φαξ : 2371350763,  
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο : prom1@polygyros.gr  
∆ικτυακός Τόπος (URL) : http://www.polygyros.gr 

 
1.3 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.  

1.4 Η σύναψη εκτέλεσης σύµβασης παροχής υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας  

1.5 Η διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται µέχρι το τέλος του ηµερολογιακού 
έτους 2015 µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης χωρίς αύξηση του προϋπολογισµού και µέχρι 
την ανάδειξη νέου αναδόχου για το έτος 2016. 

 

Άρθρο 2: Αντικείµενο – Προεκτιµώµενη αµοιβή – Τόπος – Συµβατική προθεσµία 

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, µε τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου» . 

2.1 Αντικείµενο της σύµβασης υπηρεσιών είναι η επισκευή και συντήρηση όλων των οχηµάτων και 

µηχανηµάτων του ∆ήµου Πολυγύρου, καθώς και επισκευές που θα απαιτηθούν σε όλη τη 

διάρκεια της σύµβασης, προγραµµατισµένες και απρόβλεπτες, όπως αυτές ορίζονται στα 

άρθρα της µε αριθ. 27/2015 µελέτης. Οι επισκευές που αναφέρονται στην µελέτη δεν 

αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες επισκευής και συντήρησης, οι οποίες τυχόν θα 

προκύψουν και δεν µπορούν να προβλεφθούν. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου αναφέρονται στα τεύχη που 

µνηµονεύονται στο άρθρο 6 της παρούσας προκήρυξης και τη συνοδεύουν. 

2.2 Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης υπηρεσιών ανέρχεται σε 137.956,80 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται σε: 

∆απάνη Εργασιών: 112.160,00 € 

Φ.Π.Α. 23%: 25.796,80 € 

Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

2.3 Τόπος εκτέλεσης των εργασιών ο ∆ήµος Πολυγύρου και οι εγκαταστάσεις του αναδόχου. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει, µε δική του οικονοµική επιβάρυνση και µε ασφαλές µέσο 

µεταφοράς (όπως ορίζει ο Νόµος) τη µεταφορά του οχήµατος στο συνεργείο του, εάν αυτό 

ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 

2.4 Ο χρόνος ισχύς της σύµβασης που θα προκύψει θα είναι µέχρι το τέλος του ηµερολογιακού 
έτους 2015 µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης χωρίς αύξηση του προϋπολογισµού και µέχρι 
την ανάδειξη νέου αναδόχου για το έτος 2016. 
 Οι επισκευές θα γίνουν όποτε προκύψει ανάγκη και σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες του 

∆ήµου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 27/2015 µελέτη. 
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Άρθρο 3: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Κριτήριο ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης 

υπηρεσιών. 

3.1 Η επιλογή του Αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης υπηρεσιών θα γίνει µε ηλεκτρονική 

ανοιχτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της αριθ. 35130/739/9-8-2010 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β'/11-08-10) αναφορικά µε τα χρηµατικά 

όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 136 παράγ. 1 και 201 

παράγ. 3 του Ν.4281/2014 (περί έναρξης ισχύος υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ σε όλα τα 

στάδια ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών). 

3.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 

16 του Π.∆. 28/80, είναι η χαµηλότερη τιµή της προσφοράς, για κάθε µία από τις δύο οµάδες 

επισκευών και συντήρησης του πίνακα 1Β και η οποία θα αναφέρεται σε όλα τα οχήµατα που 

περιλαµβάνονται σε αυτή σύµφωνα µε τον πίνακα 1Β της 27/2015 µελέτης επί ποινή 

αποκλεισµού. 

 

Άρθρο 4: ∆ιεξαγωγή διαγωνισµού 

Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισµού και τις 

προϋποθέσεις συµµετοχής, τίθενται επί ποινή αποκλεισµού. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, 

ύστερα από κανονική προθεσµία δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών µετά την τελευταία των 

δηµοσιεύσεων κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 15, παρ. 5 του Π.∆. 28/80, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677Β΄). 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.g

r 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

02/09/2015 

Ηµέρα: Παρασκευή 

Ώρα:15:00 

02/09/2015 

Ηµέρα: Παρασκευή 

Ώρα:15:00 

23/10/2015 

Ηµέρα: Παρασκευή 

Ώρα:15:00 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 

Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων 

 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 

διευκρινήσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις 18/10/2015, αυτές 

παρέχονται µέχρι τρεις (3) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών, ήτοι µέχρι την Τρίτη 20/10/2015. 

Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω 

της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής 

συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο 

σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το 

κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

 

Άρθρο 6: Τεύχη διαγωνισµού 

6.1 Η διακήρυξη και τα παραρτήµατά της διατίθενται µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Πολυγύρου του Νοµού Χαλκιδικής: www.polygyros.gr  

6.2  Για την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης σε έντυπη µορφή απαιτείται η καταβολή 
αντιτίµου µηδέν (0) ευρώ στο ταµείο του ∆ήµου. Τα τεύχη σε έντυπη µορφή παρέχονται κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το τµήµα προµηθειών του ∆ήµου Πολυγύρου, 
ταχυδροµική διεύθυνση Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ. 63100, αρµόδιος υπάλληλος κος Μαρινούδης 
Ιωάννης. 

 
6.3 Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 

µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους 
στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, 
µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο 
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται.  
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Άρθρο 7: Τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» . 

Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή και εντύπως κατά το µέρος που τούτο απαιτείται 

σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη, στην οποία προσαρτάται υπόδειγµα για την Οικονοµική 

Προσφορά (Προσάρτηµα). 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 

Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗ∆ΗΣ: 2/10/2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 2/10/2015 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23/10/2015 – 15:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα αµέσως µετά τη 

δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ, θα έχουν όµως τη δυνατότητα να 

την υποβάλλουν µόνο µετά το πέρας της προθεσµίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή 

διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι συµµετέχοντες δεν έχουν 

δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά µετά την υποβολή της. 
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Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισµού θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα 

καθώς και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. 

Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. 

Ξενόγλωσσα έγγραφα, πιστοποιητικά κτλ, θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα 

σύµφωνα µε το Νόµο, εκτός από τυχόν επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), που 

επιτρέπεται η υποβολή τους στην αγγλική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 9: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό - Προαπαιτούµενα συµµετοχής 

Ενδιαφερόµενου στην ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία 

9.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 

α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 

β. Ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ. Συνεταιρισµοί, 

αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.  

Οι ενώσεις /κοινοπραξίες, υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από 

όλα τα µέλη της που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους που θα 

ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης /κοινοπραξίας. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος τους ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί για το κάθε µέλος µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

9.2 Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

1) Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο 

«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού 
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και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 

Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 

µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων 

της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή 

εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

• Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

2) Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης 

και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

Άρθρο 10: Περιεχόµενο προσφορών 

 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

 

10.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλων 

(α) (Υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» που περιέχει τα δικαιολογητικά, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο. 

(β) (Υπο)φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς». Το περιεχόµενο του (υπο)φακέλου προσδιορίζεται 

στο παρόν άρθρο. 
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Α. (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» υποβάλλονται η εγγύηση 

συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 

επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το 

ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

Κάθε δικαιούµενος συµµετοχής στον διαγωνισµό οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει 

τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού. 

1. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό, το είδος των 
εργασιών τους και η άσκηση τους κατά το τρέχον έτος. 

2. Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής περί ενηµέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις 
κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους 
οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

3. Άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος (από το αρµόδιο υπουργείο) ή νόµιµη απαλλαγή µε ταυτόχρονη 
πιστοποίηση του πτυχίου του προσωπικού τουλάχιστον δύο ατόµων τεχνικών για την εκτέλεση 
των εργασιών που απαιτούνται. 

4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ (από το αρµόδιο υπουργείο) συνεργείου κατάλληλο για το σύνολο των 
επισκευών και συντηρήσεων ανά οµάδα εργασιών για τις οποίες θα συµµετέχει.  

5. Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής περί ενηµέρωσης προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 
και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

7. Προκειµένου για διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού µητρώου. 
Προκειµένου για εταιρεία πιστοποιητικό ποινικού µητρώου του Προέδρου αυτής και του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ή του διαχειριστή, ή των εταίρων ανάλογα µε τη µορφή της 
εταιρείας. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 

9. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους 
οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών 

10. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος, νοµικό πρόσωπο, δεν 
λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 

11. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή 
του σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

12. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει υποπέσει σε παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο 
των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου τοµέα, καθώς εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα να έχει κάνει ψευδή 
δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την 
υπηρεσία. 

13. ∆ήλωση µε την περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και της οργάνωσης της για 
παροχή σέρβις. Το συνεργείο θα πρέπει να διαθέτει τον ελάχιστα απαιτούµενο εξοπλισµό ήτοι  
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µια τουλάχιστον γραµµή τεχνικού ελέγχου οχηµάτων και πιστοποιηµένο διαγνωστικό µηχάνηµα 
βλαβών. 

14. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι σε θέση να προσφέρουν εξυπηρέτηση service σε 24 
ώρες ακόµη και µε κινητό συνεργείο (προσκοµίζοντας την απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας του 
συγκεκριµένου οχήµατος της επιχείρησης) ή αντικατάσταση του προς επισκευή εξαρτήµατος 
µέχρι επισκευής καθώς και ότι υπάρχει παρακαταθήκη ανταλλακτικών άµεσης ανάγκης.  

15. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 περί ύπαρξης στεγασµένου χώρου για την επισκευή των 
οχηµάτων. 

16. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο της εγκατάστασης και του περιβάλλοντα χώρου σε ισχύ για φωτιά, 
κλοπή κπλ προκειµένου να διασφαλίζεται η κινητή περιουσία του ∆ήµου 

17. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή 
18. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 όπου να ορίζεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 
19. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 της παρούσης 
20. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

2. δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο του από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου η οποία 

ορίζεται από τον ∆ήµο, όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. 

3. διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και 

συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» για τη 

συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά 

σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά 

προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πολυγύρου, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 

αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και θα είναι συρραµµένα και αριθµηµένα κατά 

φύλλο µε συνεχή αρίθµηση). 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Οι ηµεροµηνίες σύνταξης των υπευθύνων δηλώσεων και των ψηφιακών υπογραφών τους πρέπει να 

συµπίπτουν µε την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν 

στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πολυγύρου εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά τοποθετούνται σε σφραγισµένο φάκελο στο εξωτερικό µέρος του 

οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

Α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β) ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ   
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Γ) ο τίτλος του διαγωνισµού και 

∆) Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυµία ,τηλ.επικοινωνίας, fax και email) 

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ηµεδαπών, αυτά πρέπει να είναι 

ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων, αυτά πρέπει να 

είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν παντελώς εντός της προαναφερόµενης 

προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του 

υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού. 

Στην περίπτωση όπου προσκοµισθούν µεν στοιχεία από τον συµµετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι 

ορισµένα από αυτά που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκοµισθούν, 

δεν προσκοµίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι 

υποχρεωµένος να τα προσκοµίσει εντός της προθεσµίας που θα του ορισθεί. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και 

τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία 

καταληκτικής υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους 

δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, 

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών, που προηγούνται 

της ηµεροµηνίας καταληκτικής υποβολής των προσφορών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικός 

χρόνος έκδοσης στα επιµέρους δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου. 

 

Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 

προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον (υπο)φάκελο 

«Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος µε την Προσφερόµενη Τιµή. Στη συνέχεια, το σύστηµα 

παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά επί ποινή 

αποκλεισµού επίσης και υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού 
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προσώπου, ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νοµικού προσώπου, ή από τα µέλη ή τον 

κοινό εκπρόσωπο των µελών σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας. Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 

Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει επί ποινή αποκλεισµού ψηφιακά υπογεγραµµένο 
και σε µορφή αρχείου pdf, το έντυπο προσφοράς του παραρτήµατος της παρούσας.  
Το εν λόγω έντυπο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το προµηθευτούν σε επεξεργάσιµη µορφή word 

από το Σύστηµα. 

Επισηµαίνονται σχετικά µε την συµπλήρωση του εν λόγω εντύπου (παράρτηµα), τα κάτωθι: 

A.Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, 

όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να υπογράφεται ψηφιακά από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 

β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και 

γ) σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ή από τα µέλη ή από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 

Β.    

• ∆υνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για µία ή περισσότερες οµάδες των εργασιών και για 

το σύνολο των οχηµάτων-µηχανηµάτων που αυτές αφορούν σύµφωνα µε τον Πίνακα 1Β , όπως 

περιγράφεται στην 27/2015 µελέτη επί ποινή αποκλεισµού. 

• Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφονται τα ποσά ολογράφως 

και αριθµητικώς. 

• Η ολόγραφη αναγραφή υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται 

δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατόπιν προσκλήσεως των ∆ιαγωνιζοµένων 

που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο 

που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

 

Άρθρο 11: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών – ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης 

των προσφορών-Πρόσβαση στα έγγραφα. 

11.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 30/10/2015 και ώρα 11:00 π.µ., 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 

οργάνων (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των 

οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», οι 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόµενη 

ηµεροµηνία για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια 

ώρα τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο 

διαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην 

περίπτωση αυτή, ο ∆ήµος Πολυγύρου ενηµερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόµενους για 

την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα 

υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. 

11.2 ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής», η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρµοζόµενων κατά 

τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. 

Συγκεκριµένα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, α) ελέγχει για κάθε έναν από του διαγωνιζόµενους την 

έγκυρη συµµετοχή του σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή: 

• την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ” κατά το άρθρο 10, 

• το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 9, 

• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που θα προσκοµιστούν στο Γραφείου 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Πολυγύρου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας 

β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής στο οποίο καταγράφονται όλα τα 

δικαιολογητικά του σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν 
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είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται οι 

πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόµενοι από το διαγωνισµό καθώς και οι λόγοι 

αποκλεισµού εκάστου των αποκλειοµένων. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον Πρόεδρο της Ε.∆., µε συνηµµένο το Πρακτικό 

ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνισµού, µε την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά 

στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέχρι και 

την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω 

ανακοίνωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονοµικών 

προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Συγκεκριµένα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

α) ελέγχει την ορθότητα συµπλήρωσης της Προσφερόµενης Τιµής στην αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος ή του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, κατά το 

άρθρο 10.Β της παρούσας 

β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου οικονοµικής προσφοράς στο οποίο καταχωρούνται οι οικονοµικές 

προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά). 

Αν υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δηµόσια 

κλήρωση από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατόπιν προσκλήσεως των ∆ιαγωνιζοµένων που 

υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που 

να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον Πρόεδρο της Ε.∆., µε συνηµµένο το Πρακτικό 

ελέγχου 

οικονοµικής προσφοράς του διαγωνισµού, µε την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους 

διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέχρι και την 

εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει τα πρακτικά για το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πολυγύρου, η οποία εγκρίνει 

το 

αποτέλεσµα και αναδεικνύει τον µειοδότη. 

Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων, κατά οποιουδήποτε πρακτικού, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα 
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έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, 

η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) 

εγκρίνει το αποτέλεσµα. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, 

ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. 

 

Άρθρο 12: Έγκριση αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, 

σύµφωνα µε το άρθρο 11. 

Η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους όρους 

της διακήρυξης και είναι η χαµηλότερη για κάθε µία από τις δύο οµάδες εργασιών και που αφορά 

όλα τα οχήµατα –µηχανήµατα που αυτές περιλαµβάνουν σύµφωνα µε τον πίνακα 1Β της µε αρ. 

27/2015 µελέτης, από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πολυγύρου. 

Για την επιλογή της οικονοµικότερης (χαµηλότερης) τιµής της προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι 

προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους 

οι οποίοι είναι επί ποινή αποκλεισµού. 

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος 

στους διαγωνιζόµενους των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονοµικές προσφορές και στο µειοδότη, στον 

οποίο αποστέλλεται συνοδευτικά και πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 13: Έγκριση Ακύρωση Επανάληψη του διαγωνισµού 

Η δηµοπρασία ολοκληρώνεται µε την έγκρισή της από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και η 

σχετική απόφαση κοινοποιείται στον εν λόγω Υποψήφιο. 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας µπορεί να ακυρωθεί : 

1. για παρατυπία κατά την διεξαγωγή, εφόσον εκ της παράτυπου διεξαγωγής επηρεάζεται το 

αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 

2. εάν αποδεδειγµένως προκύπτει ότι υπήρξε συνεννόηση ή συµπαιγνία των διαγωνιζόµενων .Σε 

αυτή τη περίπτωση η επιτροπή διαγωνισµού εκθέτει µε λεπτοµέρεια στο πρακτικό τα διατρέξαντα 

όπως αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή της καθώς και τη γνώµη της. 

Επανάληψη του διαγωνισµού επιτρέπεται µόνο µετά την κατά την προηγούµενη παράγραφο 

περίπτωση ακύρωσης ή µη έγκρισής του. Επίσης λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος κρινόµενου 

τούτου µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού 

οι 

συµµετέχοντες σε αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση 

επανάληψης του διαγωνισµού µε νέους όρους εξολοκλήρου ή εν µέρει, η δηµοπρασία θεωρείται 

αρχική και όχι επαναληπτική. 
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Άρθρο 14: Πρόσβαση στα έγγραφα 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 

Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013. 

 

Άρθρο 15: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές θα ισχύουν για τρεις (3) µήνες µετά από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών του άρθρου 4. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της 

παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 16: Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης 

Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και το Π.∆.28/80, κατά 

το µέρος που αυτό δεν αντίκειται στον παραπάνω νόµο. Αν οι εγγυήσεις δεν είναι διατυπωµένες 

στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Η εγγύηση µπορεί να εκδίδεται από 

πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 

ποσού. 

Α) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της οµάδας ή των 

οµάδων για τις οποίες υποβάλλει προσφορά, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., π.χ. αν η 

προσφορά του αφορά την οµάδα 1 εργασιών  η εγγυητική θα είναι 2% Χ 24.400€ = 488,00 € ενώ αν 

αφορά όλες τις οµάδες η εγγυητική θα είναι 2% Χ112.160,00=2.243,20€. 
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Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που 

απαιτείται από τη διακήρυξη δηλαδή να έχει ισχύ για τουλάχιστον (4) τέσσερις µήνες. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον συµµετέχοντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

παροχή υπηρεσίας, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Οι εγγυήσεις συµµετοχής που αφορούν τους λοιπούς διαγωνιζόµενους που έλαβαν µέρος στο 

διαγωνισµό, επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια 

της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

Β) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέτει 

εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των εργασιών, χωρίς 

τον 

Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια µεγαλύτερη από τον συµβατικό χρόνο 

εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική και ποσοτική ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενου. 

 

 

 

Άρθρο 17: Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισµού µπορούν να υποβάλλουν όσοι έλαβαν µέρος και 

συµµετείχαν στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν απ' αυτόν. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή 

σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της 

διακήρυξης. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και υποβάλλονται µέσω του 

Συστήµατος, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονοµικός 

φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής 

λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου. Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία 

άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει 

περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, και 

ΑΔΑ: Ω9Χ3ΩΞΜ-0Ψ0



της ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης 

της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. 

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πολυγύρου, ύστερα από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Η ίδια ως άνω Επιτροπή (Οικονοµική), µπορεί να 

αποφασίζει στην ίδια συνεδρίαση και για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

Το πρακτικό της Ε.∆. µετά της σχετικής αποφάσεως του αρµοδίου οργάνου, λαµβανοµένης εντός 

10ηµέρου από της λήξεως της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων, υποβάλλονται στην 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, προς έγκρισή τους, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 

 

Άρθρο 18: Σύναψη και υπογραφή της σύµβασης. 

18.1 Η σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα 

Ανάδοχο. 

18.2 Σύµφωνα µε το άρθρου 26 του Π.∆. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η 

εργασία, έχει την υποχρέωση, σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την 

ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης. Ο 

ανάδοχος οφείλει, προσερχόµενος για την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει και την 

απαιτούµενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η 

ανακοίνωση, δεν εµφανισθεί κατά τα ανωτέρω κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν αποφάσεως του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Μη εµφάνιση του µειοδότη συνιστά και η µη εµπρόθεσµη προσκόµιση της απαιτούµενης για την 

υπογραφή της σύµβασης εγγύησης. 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης, η κατατιθέµενη εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

αντικαθίσταται µε εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η 

σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου 

κατακυρώθηκε η εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής µελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση 

υπογράφεται για το ∆ήµο από το ∆ήµαρχο και για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε 

όρου της διακήρυξης, της µελέτης, της προσφοράς ή του συµφωνητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, 

η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής 

ρήτρας. Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο 
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προγενέστερα συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την 

ερµηνεία των όρων αυτής. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συµβατικό 

όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση 

των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης. 

18.3. Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού υποχρεούται 

πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση στο περιεχόµενο της οποίας 

θα αναφέρεται ότι διαθέτει ο ίδιος ή θα συνεργαστεί µε συνεργείο εντός των 50 χιλιοµέτρων από 

την έδρα του ∆ήµου καθώς και Υπεύθυνη ∆ήλωση του συνεργαζόµενου συνεργείου ότι 

αποδέχεται. Το συνεργαζόµενο συνεργείο θα πρέπει να πληροί τους όρους και να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά του αρ. 10 της διακήρυξης που ισχύουν για τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 19: Αµοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κατόπιν έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος, στο όνοµά του, 

µετά από την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για τις εργασίες που έγιναν το διάστηµα αυτό, 

και εφόσον συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα 

άρθρα του Π∆ 28/80. 

 

Άρθρο 20: Έκπτωτος 

Για οποιαδήποτε αµέλεια του αναδόχου σχετικά µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν 

εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Π.∆.28/80. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον 

προµηθευτή έκπτωτο µε όλες τις σχετικές συνέπειες σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Π.∆. 28/80. 

 

Άρθρο 21: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία - ∆ιαφορές διακήρυξης από τους 

αντίστοιχους νόµους 

21.1 Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος και 

κάθε µέλος του (σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση: 

α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

β) της ανωτέρω νοµοθεσίας. 

Οι όροι της παρούσας διακήρυξης ερµηνεύονται κατά τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους 

µε κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων και 

των λοιπών τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης 

υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 

21.2 Για ό,τι δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆.28/80, όπως 

ισχύει. Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν συµφωνείται ρητά ότι τα δικαστήρια είναι τα καθ΄ 

ύλην αρµόδια όργανα για την επίλυσή τους. 
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Άρθρο 22: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ σε µία (1) εβδοµαδιαία, δύο (2) τοπικές 

ηµερήσιες, δύο (2) οικονοµικές ηµερήσιες εφηµερίδες και στο ΦΕΚ (στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης) δέκα (10) ηµέρες πριν τη διενέργεια του 

διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της 5ης παραγράφου του 15ου άρθρου του Π. ∆. 28/1980, 

τη σχετική τροποποίηση από την εγκύκλιο 31/αρ. πρωτ. 30118/22-9-2000 /ΥΠ. ΕΣ. ∆. ∆. Α. και 

του Ν.3548/2007, καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο πρόγραµµα 

«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. Το 

πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά συµβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο 

του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Οι δαπάνες για τη δηµοσίευση της παρούσας, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, 

σύµφωνα µε το 22ο άρθρο του Π. ∆. 28/1980 όπως ισχύει, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο 

κατακυρώνεται οριστικά η δηµοπρασία. 

 

Στην εν λόγω απόφαση ψήφησαν λευκό τα µέλη της επιτροπής οι κ. Τσινάς Αργύριος, τακτικό 

µέλος & Λαφαζάνης Βασίλειος, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     203/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  29η Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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