
     Α∆Α 4ΑΘΕΩΚΗ-Ν 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Νάξος, 13 Μαΐου 2011 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ      Αρ. πρωτ. 5175  
∆ΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ & 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Μειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 
ΣΤΟ Χ.Α.∆.Α.»  συνολικής αξίας  €190.000,00  πλέον ΦΠΑ 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας  υπόψη: 

� Τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (∆.Κ.Κ. Ν. 3463/2006). 
� Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
� Τις διατάξεις του Π.∆. 346/12-10-98 (ΦΕΚ 230 Α') :  Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992.   

� Τις διατάξεις των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που 
εναρµόνισαν την Εθνική νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο. 

� Την αρ. 96/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης των εργασιών «Ταφή απορριµµάτων 
έτους 2011 στο Χ.Α.∆.Α.». 

� Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών µε το 
υπάρχον προσωπικό και τα µηχανήµατα του ∆ήµου,  

� Τα τεύχη δηµοπράτησης όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου,  

� Την 45/6-5-2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής 
και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών, 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

 
Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των 
εργασιών «Ταφής απορριµµάτων έτους 2010 στο Χ.Α.∆.Α.», µε προϋπολογισµό 
€190.000,00 πλέον Φ.Π.Α. και µε τους πιο κάτω όρους: 
 
Άρθρο 1ο . Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού – πρόσθετες πληροφορίες. 
 
1.1 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις αναφερόµενες στο άρθρ.2 της 

παρούσης διακήρυξης, διατάξεις νόµων, εκτελεστικών αποφάσεων και εγκυκλίων, από 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία ορίστηκε από την Οικονοµική Επιτροπή,. 

1.2 Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται το ∆ηµαρχιακό Μέγαρο (Αίθουσα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου) στη Χώρα Νάξου. 



1.3 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 31η Μαΐου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών 12:00µ. και ώρα λήξης την 13:00µ.µ. µετά πάροδο της 
οποίας δεν γίνεται δεκτή καµιά προσφορά εκτός εάν ο διαγωνισµός συνεχίζεται 
ανελλιπώς και πέραν της ώρας αυτής. 

1.4 Εφ’ όσον, από τους ενδιαφερόµενους, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον διαγωνισµό 
έγγραφα, αυτά παραδίδονται σε αυτούς, µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από τη 
λήψη της σχετικής αίτησης. 

1.5 Εφ’ όσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα 
έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από 
την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι 
συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο δύο (2) ηµέρες µετά τη 
λήψη της σχετικής αίτησης  

Τηλ. Λήψης Πληροφοριών 22853-60117 Τηλεφωνικό Κέντρο  22853-60100 

1.6 
Αν δεν υπάρξει αποτέλεσµα την ορισθείσα ηµεροµηνία, η δηµοπρασία θα 
επαναληφθεί στις 7-6-2011, την ίδια ώρα και ηµέρα στον ίδιο χώρο, ενώπιον της 
αρµόδιας Επιτροπής. 

 
Άρθρο 2ο . Ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις των 
παρακάτω Νόµων, των εκτελεστικών Π.∆. και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων : 

α. Του N.3463/06 ″ Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων ″. 
β. Του Π.∆. 28/80 ″ Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α. ″. 
γ. Του Ν. 1650/86 ″ Για την προστασία του περιβάλλοντος ″ 
δ. Την Κ.Υ.Α. 69728/824/17.05.96 και 69269/5387/90 
ε. Το Ν. 2939/2001 περί «Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών» 
στ. Την Υπ. Απ. 69728/824/1996 
ζ. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1774/2202/ΕΚ 
η. Την Εγκύκλιο 1 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και των σχετικών Νόµων και Προεδρικών 

διαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο 
θ. Την Εγκύκλιο ∆11δ/0/5/207/38/20.12.2001(*) Εγκύκλιο 2001 «περί κατωτάτων 

ορίωνια στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών» τα οποία εφαρµόζονται από την 
1-1-2002 

∆ιέπεται επίσης από τις ισχύουσες Αστυνοµικές και υγειονοµικές διατάξεις και κανονισµούς 
καθώς και εκείνες του Κ.Ο.Κ. 

Άρθρο 3ο ∆ηµοσιότητα διαγωνισµού 
3.1 Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση: 

α) δια τοιχοκολλήσεως στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Νάξου. 
β) σε µία (1)  νοµαρχιακή ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Κυκλάδων. 
γ) σε µία (1)  νοµαρχιακή εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού Κυκλάδων. 
γ) σε µία (1)  ηµερήσια τοπική εφηµερίδα.  
δ) σε µία (1) ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα. 
ε) σε µία (1) ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα. 
στ)  στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 

Κυβέρνησης. 
3.2 Τα τεύχη του διαγωνισµού και η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου : www.e-naxos.eu και θα διατίθενται στους ενδιαφερόµενους από τα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, µετά την δηµοσίευση της περίληψής της. 

3.3 
 
 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στον τύπο και τυχόν 
επαναληπτικού διαγωνισµού θα καταβάλλονται από το ∆ήµο µε την προσκόµιση των 
νοµίµων δικαιολογητικών. Τα ποσά αυτά θα κρατηθούν από την αµοιβή του 
εργολάβου κατά την πρώτη πληρωµή του, από την Οικονοµική Υπηρεσία. 
 

 
Άρθρο 4ο . ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
 



4.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
συνεταιρισµοί, ενώσεις και κοινοπραξίες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελµα (χωµατουργικές εργασίες) και 
ασχολούνται µε παρόµοια έργα (ταφή απορριµµάτων), διαθέτουν τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και την εµπειρία για την εκτέλεση του έργου και έχουν 
ήδη εκτελέσει µε επιτυχία εργασίες καθαριότητας σε ∆ήµους, Κοινότητες και Ν.Π.∆.∆. 
στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε. 

4.2 Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού  
οφείλουν να αποδείξουν τα κάτωθι: 
α Την φερεγγυότητά τους. 
β Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία. 
γ Την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. 
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

4.3 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισµού τους από τον διαγωνισµό να είναι κάτοχοι ή να µπορούν να 
εκµισθώσουν για αποκλειστική χρήση και για όλη τη διάρκεια της παρούσας 
εργολαβίας, τον κάτωθι βασικό εξοπλισµό. 

 � (1) ένας ερπυστριοφόρος προωθητήρας, κατάλληλος για κίνηση σε έδαφος µε 
υψηλή συγκέντρωση αιχµηρών αντικειµένων (γυαλιά, καρφιά, µεταλλικά 
θραύσµατα)  

� (1) ένας λαστιχοφόρος φορτωτής, κατάλληλος για ταχεία προώθηση και 
διάστρωση απορριµµάτων. 

� (1) ένας περιστροφικός εκσκαφέας (τσάπα), µε δυνατότητα εκσκαφής και 
φόρτωσης γαιών, αδρανών κλπ. υλικών.  

� (1) ένα ανατρεπόµενο φορτηγό µεταφορικής ικανότητας τουλάχιστον 15τ. για τη 
µεταφορά υλικών επίχωσης από λατοµεία, εργοτάξια, κλπ. 

 
Άρθρο 5ο. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή 
αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

5.1 Έλληνες πολίτες 
1. Εγγυητική επιστολή ύψους ίσο µε το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 

€190.000,00 πλέον Φ.Π.Α. αναγνωρισµένης τράπεζας που λειτουργεί στην 
Ελλάδα, του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
υπέρ του συµµετέχοντος, συντεταγµένη σύµφωνα µε το νόµο, δηλαδή το ποσό 
των €3.800,00 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι από το οποίο να 
προκύπτει το ειδικό µε το δηµοπρατούµενο έργο επάγγελµα τους, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου. 

4. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας τα οποία να 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του 
τελευταίου διµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 
ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία . 

6. Πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα δικαιολογητικών :  
Α. ιδιοκτησίας ή εκµίσθωσης του ζητούµενου βασικού εξοπλισµού, (βιβλίο 
ιδιοκτησίας ή εξοφληµένο τιµολόγιο κατά περίπτωση). 

Β. Αντιστοίχων αποδείξεων πληρωµής τελών κυκλοφορίας βασικού εξοπλισµού 

Γ. Ασφαλιστηρίων συµβολαίων αστικής ευθύνης, βασικού εξοπλισµού. 

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι: 
α. Έλαβαν  πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση 

του δηµοπρατούµενου έργου, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν 
προβλήµατα του έργου και ότι  αναλαµβάνουν πλήρως και ανεπιφύλακτα την 



εκτέλεση των εργασιών του έργου σύµφωνα µε όλους τους όρους αυτής της 
διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών Τευχών, εκτός εάν κατά περίπτωση, 
ρητά µε δήλωσή τους, αναφέρουν τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχονται τα οποία η ∆.Ε. θα αξιολογήσει αποδεχόµενη ή µη την 
προσφορά. 

β. Ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή διαδικασία έκπτωσης σε βάρος τους 
από ΟΤΑ ή οποιοδήποτε Ν.Π.∆.∆. ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου 
δηµοσίου τοµέα. 

γ. Αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει κάθε στοιχείο και σχετικό 
διευκρινιστικό δικαιολογητικό, εφόσον του ζητηθεί από την Επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού, που δεν αφορά ζητούµενο από την διακήρυξη 
δικαιολογητικό συµµετοχής. 

δ. Θα καλύψουν τον ∆ήµο µε όλη την απαραίτητη τεχνική υποδοµή για την 
απερίσπαστη εκτέλεση του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

ε. Θα καλύψουν τον ∆ήµο ακόµη και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών 
(Σάββατα, Κυριακές, αργίες κ.λ.π.). 

8. ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου για τον χρόνο έναρξης των εργασιών. 
9. Πίνακα εκτελεσθέντων και εκτελουµένων έργων ταφής απορριµµάτων των δύο 

τουλάχιστον τελευταίων ετών. 
10. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης τουλάχιστον από ένα ∆ήµο, Κοινότητα η Ν.Π.∆.∆. για 

τα έργα ταφής απορριµµάτων που εκτέλεσαν ή που εκτελούν. 
5.2 

Αλλοδαποί πολίτες 
  Όλα τα ζητούµενα στο άρθρο 5.1 δικαιολογητικά ή ισοδύναµα αυτών. 

Τα πιστοποιητικά, εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκαταστηµένοι. 
Στην περίπτωση αυτή, τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

5.3 Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά. 
 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων (5.1 και 5.2) εκτός του 

αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
2. Τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων εταιρίας ή ισοδύναµων έγγραφων για 

αλλοδαπές εταιρίες. 
3. Σε περίπτωση αλλοδαπών Ν.Π. όλα τα ζητούµενα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην Ελληνική 
γλώσσα. 

5.4 Συνεταιρισµοί, ενώσεις και κοινοπραξίες. 
  1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση ζητούµενα δικαιολογητικά για κάθε µέλος που 

συµµετέχει στο συνεταιρισµό, ένωση, ή κοινοπραξία. 
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός, η ένωση ή η κοινοπραξία 

λειτουργεί νόµιµα. 
5.5 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω Περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση και για όσους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, από 
υπεύθυνη δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. 

 
Άρθρο 6ο . Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
 
6.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος προς το ∆ήµο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το ποσό των € 3.800,00  
6.2 Η εγγύηση συµµετοχής κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε η υπό µορφή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

6.3 Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον διαγωνιζόµενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η 
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, η οποία είναι 5%, την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των 
λοιπών διαγωνιζόµενων που θα λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

6.4 Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο 
που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

 

(7) 

(8) 

(9) 

 

 

(10) 

 

(11) 

 

(12) 

Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

Τον εκδότη. 

Τον ∆ήµο προς τον οποίο θα απευθύνεται. 

Τον αριθµό της εγγύησης. 

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 

Την παρούσα διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 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. 

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

Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

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

6.6 Όλα τα ζητούµενα και προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά θα είναι πρωτότυπα ή 
επικυρωµένα αντίγραφα σύµφωνα µε το Νόµο. 

 
Άρθρο 7ο . Τρόπος υποβολής των προσφορών. 
 
7.1 Όσοι λάβουν  µέρος στον διαγωνισµό θα παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια 

πληρεξουσίου αντιπροσώπου µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο για τον 
συγκεκριµένο διαγωνισµό. 
Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. θα εκπροσωπούνται από µέλος του ∆.Σ. που θα παρίσταται 
αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους µε ειδικό πληρεξούσιο, ο οποίος, εκτός της 
ταυτότητάς του, θα καταθέτει κατά την δηµοπρασία πρακτικό πληρεξουσιότητας του 
∆.Σ. της εταιρίας που θα εγκρίνει τη συµµετοχή της εταιρίας στον συγκεκριµένο 
διαγωνισµό για την ανάληψη του δηµοπρατούµενου έργου και θα ορίζει ότι ο 
εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων. Η 
υπογραφή του εκπροσωπούµενου, θα βεβαιούνται για το γνήσιο της, από αρµόδια 
διοικητική ή δικαστική αρχή (όχι τράπεζα) ή συµβολαιογράφο. 

7.2 Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µια 
εταιρίες, συνεταιρισµό, ένωση ή κοινοπραξία, ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον 
εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό, ένωση ή 
κοινοπραξία. 
Στην περίπτωση αυτή, αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος 
αποσύρει όλες τις προσφορές εκτός από µια, µε την οποία θα συµµετέχει στο 
διαγωνισµό. 

7.3 Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. 

7.4 Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στον ∆ήµο µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο πλην αυτού που προβλέπει το άρθρο 7.1 καθώς και όσες υποβάλλονται 
εκπρόθεσµα δεν αποσφραγίζονται και δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 
Άρθρο 8ο . Προσφορές. 
 



8.1 Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο, σε δυο αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω 
ενδείξεις : 

(1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 
(2) Η επωνυµία του ∆ήµου. 
(3) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
(4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
(5) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές.  
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η 
εγγύηση συµµετοχής συσκευασµένα µέσα σε ένα καλά κλεισµένο ντοσιέ για αποφυγή 
διασκορπισµού τους. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε 
την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

8.2 Οι φάκελοι οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου όπως αναγράφονται παραπάνω. 

8.3 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

8.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα η δε επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει αυτή. Η προσφορά δύναται να 
απορριφθεί όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

8.5 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα τα 
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει ρητά να 
αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 
διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δε 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον 
προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, 
είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 

8.6 ∆ε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

8.7 Οι προσφορές, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, θα είναι 
γραµµένα στην Ελληνική και µόνο γλώσσα τα δε ξενόγλωσσα σε επίσηµη 
επικυρωµένη µετάφραση στα Ελληνικά. Τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, 
προσπέκτους, κλπ, µπορεί να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 

8.8 Προσφορές ασαφείς που δεν µπορούν να ερµηνευτούν ή που υπάρχουν διορθώσεις 
που τις καθιστούν ασαφής απορρίπτονται. 

 
Άρθρο 9ο. Επιλογή αναδόχου 
 
9.1 Μετά την υποβολή προσφορών, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα υποβολής 

διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόµενους, προκειµένου να διευκρινίσει 
τυχόν ασάφειες τεχνικού χαρακτήρα των προσφορών. 

9.2 Για την επιλογή της ποιο συµφέρουσας προσφοράς, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές 
που έγιναν αποδεκτές σύµφωνα µε τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και της 
συγγραφής υποχρεώσεων. 

Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως 
επουσιώδεις ή επιθυµητοί. 

9.3 Προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές και απορρίφθηκαν, αποκλείονται από τις 



επόµενες διαδικασίες αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στον προσφέροντα µαζί µε την 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

Σε περίπτωση αρνήσεως παραλαβής των, ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται µε ευθύνη 
του να µεριµνήσει για την παραλαβή των ως άνω. 

9.4 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε βάση την συµφερότερη από οικονοµοτεχνική 
άποψη προσφορά. 

9.5 Για την επιλογή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση, βαθµολόγηση και 
υπολογισµός του τελικού βαθµού κάθε προσφοράς βάση των τεχνικών και 
οικονοµικών στοιχείων των προσφορών που έγιναν αποδεκτές. 

9.6 Η οικονοµοτεχνικά συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που θα συγκεντρώσει τον 
µεγαλύτερο Γενικό Βαθµό (Γ.Β.), ο οποίος προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους 
βαθµολογιών(Β) σταθµισµένων µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.) κάθε 
οµάδας. ∆ηλαδή: 

Γ.Β = (Β. α οµάδας Χ Σ.Β. α οµάδας)+(Β. β οµάδας Χ Σ.Β. β  οµάδας)+(Β. γ οµάδας Χ 
Σ.Β. γ  οµάδας)+(Β. δ οµάδας Χ Σ.Β. δ  οµάδας). 

Άρθρο 10ο . Κριτήρια αξιολόγησης – Βαθµολογία 
 
10.1 Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη της ποιο συµφέρουσας  

προσφοράς µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας είναι τα εξής. 

α. Προσφερόµενη τιµή από την οποία θα προκύψει η το χαµηλότερο κόστος για το 
∆ήµο. 

Συντελεστής βαρύτητας : 70 % 
β. Πληρότητα προσφοράς και ποιότητα λειτουργικότητα και εύρος προσκοµισθέντος 

ζητούµενου βασικού εξοπλισµού και προσωπικού από όπου θα προκύψει η 
δυνατότητα άνετης αντιµετώπισης αναγκών ολοκλήρου του φάσµατος της 
καθαριότητας του ∆ήµου. 

Συντελεστής βαρύτητας: 15 % 
γ Εµπειρία σε εργασίες ταφής απορριµµάτων, η οποία θα βεβαιώνεται από 

συµφωνητικά και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και συστατικές επιστολές Ο.Τ.Α. 
και Οργανισµών. 

Συντελεστής βαρύτητας: 15%. 
Άρθρο 11ο . Τρόπος βαθµολόγησης  
 
Κάθε οµάδα βαθµολογείται από 0 έως 10 βαθµούς όπως παρακάτω. Η προκύπτουσα 
βαθµολογία προσµετράται στον Γενικό Βαθµό µε τον προκαθορισµένο συντελεστή βαρύτητας 
κάθε οµάδας. 

11.1 Βαθµολόγηση 1ης οµάδας (προσφερόµενη τιµή). 

 Άριστα (10) θα πάρει ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή. Η βαθµολόγηση των 
υπολοίπων προσφορών θα γίνεται µε την αφαίρεση από το 10, τόσων µονάδων όσων 
∆εκάτων προκύψουν από την διαίρεση της τιµής προσφοράς ενός εκάστου 
προσφέροντας δια της τιµής του µειοδότη. 

π.χ. µειοδότης προσφέρων 200.000 ευρώ.= άριστα 10 

∆εύτερος µειοδότης προσφέρει 250.000 ευρώ δια 200.000 ευρώ =1,25   

Άρα βαθµολογία  10 – 1,25 = 8,75. 

Τρίτος µειοδότης προσφέρων 280.000 ευρώ δια 200.000 ευρώ = 1,4  

Άρα βαθµολογία 10 – 1,4 = 8,6 

∆ιευκρινίζεται ότι όλοι οι υπολογισµοί θα γίνονται µε ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων.  

11.2 Βαθµολόγηση 2ης οµάδας (πληρότητα προσφοράς, ποιότητα, λειτουργικότητα κλπ) . 

Η αξιολόγηση και η βαθµολογία θα γίνει µε συνεκτίµηση όλων των ζητουµένων 



στοιχείων. 

Ο πρώτος θα λάβει 10 και οι υπόλοιποι κατά την κρίση της επιτροπής θα λάβουν τον 
ίδιο ή µικρότερο βαθµό. 

11.3 Βαθµολόγηση 3ης οµάδας (Εµπειρία σε εργασίες ταφής απορριµµάτων). 

Η βαθµολογία θα γίνει προσµετρώντας την παλαιοτέρα αποδεδειγµένη χρονολογία 
έκδοσης θεωρηµένου τιµολογίου ταφής απορριµµάτων ή βεβαίωση από τις οικονοµικές 
υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. ή Οργανισµού στον οποίο εξεδόθη, ή από συγκεντρωτικές 
θεωρηµένες φορολογικές καταστάσεις. Επιπλέον προσµετρώνται συµφωνητικά και 
πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από προηγούµενους εργοδότες ή συστατικές επιστολές 
των Ο.Τ.Α., ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και Οργανισµών της Ελλάδος και χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο διαγωνιζόµενος µε την παλαιοτέρα βεβαιωµένη χρονολογία που συνοδεύεται από 
συµφωνητικά ή πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και αυτός που έχει τα περισσότερα 
συµφωνητικά - πιστοποιητικά, βαθµολογείται µε 10 και οι υπόλοιποι βαθµολογούνται 
αναλογικά κατά την κρίση της επιτροπής. 

 
Άρθρο 12ο . Χρόνος ισχύος προσφορών. 
 
12.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους για εξήντα (60) ηµέρες 

από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
12.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω προβλεποµένου 

χρόνου,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
12.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφ’ όσον ζητηθεί από το ∆ήµο πριν 

από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από 
τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 
της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Μπορεί όµως η 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για την κατακύρωση της δηµοπρασίας να 
ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 

  Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές ο ∆ήµος µπορεί να καλέσει οποιονδήποτε 
διαγωνιζόµενο και να υπογράψει σύµβαση µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Ο 
διαγωνιζόµενος, δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να 
επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε 
µεταβολή των όρων προερχοµένη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

 
 
Άρθρο 13ο . Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης. 
 
13.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή κατά της νοµιµότητας διενέργειάς 

του ή της συµµετοχής διαγωνιζοµένου σε αυτό, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

α Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για 
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που µε την 
παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής : 
µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µετατίθεται η ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού κατά δέκα (10) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της σχετικής 
παράτασης στις ίδιες εφηµερίδες που δηµοσιεύτηκε η περίληψη της αρχικής 
διακήρυξης. 

β Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
διαγωνιζοµένου σε αυτόν, µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει σε αυτόν ή 
αποκλείστηκε από αυτόν, ενώπιον της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία 
διενέργειάς του. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 



κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από τη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή. 

γ Κατά του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από 
την ανακοίνωση του αποτελέσµατος. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονοµική 
Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
από τη λήξη της προθεσµίας της αντίστοιχης ένστασης. 

13.2 Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 

13.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης, δε γίνονται δεκτοί. 

 
Άρθρο 14ο. Προσφερόµενη τιµή. 
 
14.1 Με την προσφορά, δίνεται η συνολική τιµή των εργασιών για δώδεκα (12) µήνες. Στην 

τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός Φ.Π.Α. όπως αναφέρονται στη Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων. 

14.2 Η προσφερόµενη συνολική τιµή θα δίνεται µε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες 
επί τις % επί του προϋπολογισµού των εργασιών της µελέτης, ύψους €190.000,00 και 
θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά. Προσφορά µε την οποία η τιµή θα δίνεται 
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14.3 Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν 
δίδεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της συγγραφής υποχρεώσεων, ενιαία για το σύνολο 
των εργασιών όπως προκηρύχθηκαν, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε 
απόφαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 
 
Άρθρο 15ο . Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Αξιολόγηση προσφορών. 
 
15.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, κηρύσσεται η λήξη 

παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της Επιτροπής. 
Απαγορεύεται δε, για οποιονδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του 
εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν τη λήξη 
αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 

15.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχίζεται 
δηµόσια και αρχίζει από αυτή η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου της 
τεχνικής προσφοράς, κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα 
περιεχόµενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική 
προσφορά παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων 
αριθµός του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται κατά τη διενέργεια αυτού 
από όλα τα µέλη της επιτροπής. 

15.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι 
µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η 
επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει την συµµόρφωση των δικαιολογητικών 
εγγράφων των διαγωνιζοµένων, µε τους όρους της διακήρυξης της Γενικής και Ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων και τον Νόµο, και αποφασίζει γι’ αυτούς που τυχόν θα 
αποκλειστούν.  

15.4 Στη συνέχεια, δηµόσια ανακοινώνει τα ονόµατα όσων αποκλείστηκαν και τον λόγο 
αποκλεισµού τους και παραδίδει σ’ αυτούς την εγγυητική επιστολή τους µαζί µε το 
σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής τους προσφοράς. 

15.5 Η Επιτροπή του διαγωνισµού προκειµένου να προβεί στην βαθµολόγηση των 
ζητουµένων βαθµολογούµενων στοιχείων, επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφασή 
της σε επόµενη συνεδρίαση, καθορίζει το χρόνο απόφασης αυτής, ανακοινώνοντας 
στους παριστάµενους την νέα ηµεροµηνία ανακοίνωσης της βαθµολογίας και του 
ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών. 



15.6 Η επιτροπή σε κατ’ ιδίαν µυστική συνεδρίασή της, αυθηµερόν ή σε άλλη ηµεροµηνία 
προγενεστέρα της ορισθείσας για την ανακοίνωση της βαθµολογίας και του ανοίγµατος 
των οικονοµικών προσφορών, αξιολογεί και βαθµολογεί τις προσφορές βάση των 
κριτηρίων και της βαθµολογίας που συντάχθηκαν. 

15.7 
 
 
 
 
 
 
15.8 
 

Στη συνέχεια, την ορισθείσα ηµεροµηνία σε νέα δηµόσια συνεδρίαση και παρουσία των 
διαγωνιζοµένων, ανακοινώνει τη βαθµολογία ενός εκάστου, αποσφραγίζει κατά σειρά 
επιδόσεως τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών που έγιναν δεκτές στο 
διαγωνισµό γράφοντας τις τιµές των προσφορών στο πρακτικό του διαγωνισµού, 
ανακοινώνοντάς αυτές µεγαλόφωνα. 

Οι προσφορές µονογράφονται σε κάθε σελίδα τους από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή ή τις µονογραφές του διαγωνιζόµενου ή που 
δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης 
απορρίπτονται οι προσφορές που δεν φέρουν το νόµιµο µηχανόσηµο ή είναι αόριστες 
και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή περιέχουν σε κάποιο σηµείο ουσιώδεις αποκλίσεις ή 
σοβαρή αντίθεση προς τους όρους της διακήρυξης ή είναι υπό αίρεση. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην ολοκλήρωση της βαθµολογίας των 
προσφορών που προκύπτει από την Τεχνική αξιολόγηση και τη βαθµολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών. 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο άθροισµα των 
σταθµισµένων βαθµολογίων της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς . 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα προ της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος να 
διαπιστώσει (µε οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί αποτελεσµατικότερο για να διασφαλιστεί η 
συµφερότερη και αξιοκρατικότερη δυνατή εκτέλεση του έργου), εάν ο µειοδότης έχει 
πράγµατι την δυνατότητα διάθεσης του προσφερόµενου εξοπλισµού, των υπηρεσιών, 
του προσωπικού, της τεχνοοικονοµικής υποδοµής και οργάνωσης που είναι αναγκαία 
για την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της 
συγγραφής υποχρεώσεων, εκτέλεση του έργου και εν γένει κάθε επικαλούµενο στην 
προσφορά στοιχείο. 

Η Επιτροπή µπορεί να ανακηρύξει την κατακύρωση του έργου ή την µαταίωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων 
της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίαση της την ίδια ηµέρα ή σε άλλη ηµεροµηνία, η οποία 
γίνεται γνωστή σε όλους τους διαγωνιζόµενους έγκαιρα, ανακοινώνει το αποτέλεσµα 
του διαγωνισµού. 

Τα πρακτικά του διαγωνισµού υπογράφονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, καθώς 
και από το διαγωνιζόµενο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου αρνείται 
ή µε κάθε τρόπο αποφεύγει την υπογραφή των πρακτικών κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η εγγύηση συµµετοχής του εκπίπτει υπέρ του 
∆ήµου χωρίς διαδικασία και γίνεται νέος διαγωνισµός σε βάρος του µε τους ίδιους όρους 
της διακήρυξης, µε όλες τις συνέπειες που προβλέπει το Π.∆. 28/80. 

15.9 Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόµιµη διαδικασία για την έγκριση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

 
Άρθρο 16ο .  Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης  
 
16.1 Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση στον µειοδότη στον 

οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου, που περιλαµβάνει το περιεχόµενο του έργου, 
την τιµή, τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους  της διακήρυξης και τις τυχόν 
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής 
έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

16.2 Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, µε την υπογραφή της 
σύµβασης. 

16.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 



κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

16.4 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη σύµβαση ή 
δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται, σύµφωνα 
µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του Π.∆. 28/80, έκπτωτος µε απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής του διαγωνισµού, 
εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη του ∆ήµου ή υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Άρθρο 17ο .  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
17.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής 
αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.  

17.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

17.3 Όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6.4 του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης 
και αφορούν την εγγύηση συµµετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

17.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συµπίπτει µε το χρόνο 
εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου του έργου.  

17.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την περάτωση του 
συµβατικού αντικειµένου του έργου. 

 
Άρθρο 18ο .  Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών. 
 
18.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου µε τον ανάλογο 

εξοπλισµό και προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του η 
οποία δε θα υπερβαίνει το όριο των δέκα (10) ηµερών, διάστηµα εκτιµούµενο ως 
επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του 
απαιτούµενου εξοπλισµού από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος 
οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών σε ακριβή ηµεροµηνία που θα του 
ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του ∆ήµου. 

18.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου κατά δέκα (10) ηµέρες 
πέραν της συµβατικής προθεσµίας από την ανακοινωθείσα από τον ∆ήµο ηµεροµηνία 
έναρξης εργασιών και µετά τη διαπίστωση παρέλευσης απράκτου του διαστήµατος 
αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80. 

18.3 Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου πρέπει να καθορίζεται ρητά και στις 
οικονοµικές προσφορές των συµµετασχόντων. 

18.4 Στην αξιολόγηση των προσφορών θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα ο συντοµότερος δυνατός 
χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου. 

 

Άρθρο 19ο . ∆ιάρκεια εκτέλεσης σύµβασης. 
 
19.1 Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται δωδεκάµηνη (12 µήνες) . 

19.2 Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει την συµβατική διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου για επιπλέον 3 µήνες µετά την λήξη της αρχικής διάρκειας της σύµβασης µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οπότε απαιτείται η υποβολή συµπληρωµατικής 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 
 
Άρθρο 20ο . Αναπροσαρµογή του τιµήµατος της σύµβασης. 
 
20.1 
 
 

Το ύψος του συµβατικού τιµήµατος δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή σε όλη την 
διάρκεια της σύµβασης ή και σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης 



20.2 Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας του Χ.Α.∆.Α. ο εργολάβος πληρώνεται το 
αναλογούν µηνιαίο τίµηµα, χωρίς περαιτέρω αξιώσεις από το ∆ήµο. 

 
Άρθρο 21ο . Άλλα στοιχεία. 
 
21.1 Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην 

περίπτωση κατάθεσης µιας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής µόνο 
µιας έγκυρης προσφοράς στη διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισµού. 

21.2 ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που δεν αφορούν το σύνολο των 
προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα. 

21.3 Η αποζηµίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται απαρέγκλιτα στο τέλος εκάστου µηνός 
µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής (Χ.Ε.Π.) ποσού ίσου προς το 1/12 της 
συνολικής συµβατικής αµοιβής, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης 
από την Τεχνική Υπηρεσία που θα εκδίδεται µετά το πέρας του πιστοποιούµενου µήνα. 

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 τελικά πιστοποιούµενο προς 
πληρωµή ποσό. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της αξίας των συµβατικών 
εκτελεσθέντων εργασιών, είναι το µηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης εργασιών 
από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, το τιµολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει 
την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική απόδειξη αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν 
φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

 
 

Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 


