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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 

 

Τίτλος: «Συντήρηση και υποστήριξη 

εφαρµογών λογισµικού ∆ήµου θέρµης»      

Αριθ. µελέτης ∆/νσης Προγραµµατισµού και 

Πληροφορικής, 21/2013 

Προϋπολογισµός:  35.110,24 € 

Αρ. πρωτ.:  51.377/11-12-2013 

 

 

 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Για την «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρµογών λογισµικού ∆ήµου θέρµης». 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

β) Του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». 

γ) Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

δ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις». 

ε) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 

204/2010 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθµ.» 

στ)Της υπ’αριθµ. Π1/3306/12-11-2010 απόφασης του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12-11-2010), µε την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραµµα 

προµηθειών (Ε.Π.Π.), οι προµήθειες ειδών, των οποίων η δαπάνη κατά κωδικό είδους, δεν 

υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

ζ)Της απόφασης του Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/12.11.2010 µε την 

οποία το όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού καθορίστηκε σε 60.000€ χωρίς ΦΠΑ. 

η)Της ΚΥΑ  Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποία ρυθµίζονται 

ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδοµών ,Μεταφορών και ∆ικτύων.  

θ) Την µε αριθµό 556/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση 

των εργασιών συντήρησης εφαρµογών λογισµικού του ∆ήµου Θέρµης. 

ι) Την µε αριθµό  571/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  µε την οποία εγκρίθηκαν οι 

προδιαγραφές της υπ αριθµ 21/15-11-2013 µελέτης και οι  όροι διακήρυξης. 

Προκηρύσσει δηµόσιο πρόχειρο  µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη  χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε το τιµολόγιο προσφοράς της µελέτης µε α/α 53/2012 

της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 και σύµφωνα µε 

τους παρακάτω όρους. 
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ΆΡΘΡΟ 1 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης  του ∆ήµου Θέρµης 

,∆ηµοκρατίας 1 Θέρµη Τ.Κ. 57001 στις  19/12/2013 ηµέρα  Πέµπτη  και  ώρα από 10:00 µ.µ. (ώρα 

έναρξης παραλαβής προσφορών) και µέχρι 10:30 µ.µ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον 

της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού την προαναφερόµενη µέρα, ώρα  και τόπο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα ή χωρίς 

τη  φυσική παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο 

άρθρο 7 της παρούσας δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. 

 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία  Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Θέρµης (Πλατεία 

∆ηµοκρατίας 1 ,Θέρµη ,ΤΚ 57001 ,Τηλ .2313-300700) µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται 

µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία 

(πρωτοκολλούνται) µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Για 

προσφορές που παραλαµβάνονται  εγκαίρως από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου δεν  απαιτείται η φυσική 

παρουσία εκπροσώπου κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, τότε αυτός 

θα γίνει την 24/12/2013 ηµέρα  Τρίτη στον ίδιο τόπο  και ώρα. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

Τεύχη δηµοπράτησης 

 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας κατά 

σειρά ισχύος είναι:  

α) η παρούσα διακήρυξη,  

β) ο  προϋπολογισµός της κάθε οµάδας, 

γ) η τεχνική έκθεση της κάθε οµάδας 

  

 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση- Αντικείµενο ανάθεσης.  

Το ποσό του    προϋπολογισµού 35.110,24 € µε ΦΠΑ θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του 

∆ήµου και θα βαρύνει πιστώσεις του 2014 και συγκεκριµένα τους παρακάτω Κ.Α. : 

02.10.6266.001 και  02.10.6266.003          

 

Τα ποσά που θα δεσµευθούν για τους παραπάνω ΚΑ. στον προϋπολογισµό του 2014 θα είναι αυτά που 

θα προκύψουν από την προσφορά του τελικού µειοδότη.  

 

Αντικείµενο της ανάθεσης  είναι: 

• Η  συντήρηση του Πληροφοριακού συστήµατος των διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών 

που είναι εγκταστηµένο στο ∆ήµο Θέρµης σε client-server καθώς και η υποστήριξη και 

επιµόρφωση των χρηστών στις καθηµερινές τους εργσίες (Οµάδα Α’ της µελέτης).  

 

• Η επεξεργασία και η επικαιροποίηση µέρους των στοιχείων του λογισµικού προγράµµατος 

Citizens βάσει των εκλογικών  καταλόγων του ∆ήµου, όπως διόρθωση και συµπλήρωση οδών, 
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περιοχών και ταχυδροµικών κωδικών, ηλικιακές, γεωγραφικές, και δηµογραφικές κατανοµές 

κ.ά. (Οµάδα Β’ της µελέτης). 

 

 

   

 

ΆΡΘΡΟ 4 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων- δηµοσιότητα  

 

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν  τη διακήρυξη και τη µελέτη , είτε από  το γραφείο 

προµηθειών του ∆ήµου  Θέρµης  που βρίσκεται στο 2ο χλµ Θέρµης - Τριαδίου , τηλ.2310 -478029, 

Fax 2310-478039 ,όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ,είτε µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  

κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

s.kolokythas@dimosthermis.gr και κατόπιν προηγούµενης τηλεφωνικής συνεννόησης.   Αρµόδιος 

υπάλληλος Κολοκυθάς Αθανάσιος . 

Περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου, θα δηµοσιευθεί  σε µια ηµερήσια τοπική  εφηµερίδα του Ν. 

Θεσσαλονίκης .Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο του 

∆ήµου Θέρµης (www.dimosthermis.gr) 

Η περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί και σε εµφανές σηµείο στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δηµαρχείου Θέρµης. 

2. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα, εγγράφως ,  συµπληρωµατικές πληροφορίες 

σχετικά µε τη διακήρυξη, αυτές παρέχονται τρεις  (3) τουλάχιστον ηµέρες  πριν από την ηµεροµηνία, 

που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  

 3.Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και  τυχόν 

επαναληπτικών, βαρύνουν τον πάροχο  στον οποίο  θα  κατακυρωθεί  οριστικά η δηµοπρασία.. Σε 

περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του δήµου η 

εγγύηση συµµετοχής. Το κόστος δηµοσιεύσεων ανά διαγωνισµό ανέρχεται σε περίπου 250,00€ 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 5 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από τους παρακάτω : 

α) Βογιατζή ∆ηµήτριο ,δηµοτικό σύµβουλο, τακτικό µέλος , ως πρόεδρο  µε αναπληρωτή τον  

Γκουστίλη  Θεόδωρο ,δηµοτικό σύµβουλο , ως αναπληρωτή 

β) Καραπιπέρης ∆ηµήτριος , υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης  ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον 

Παύλου Ιωάννη  υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης 

 γ)Παντελίδου Ιωάννα  ,υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης  ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον Λιάντα 

Σταύρο υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης . 

 

ΆΡΘΡΟ 6 

∆εκτοί στο διαγωνισµό 

 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

 

Για την οµάδα Α «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών. 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που πληρούν τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 
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• η κατασκευάστρια εταιρεία (OTS AE) ή να διαθέτουν πιστοποιητικό αντιπροσώπου της 

κατασκευάστριας εταιρείας (OTS Α.Ε.), για όλο το εύρος των εφαρµογών ή είναι η 

κατασκευάστρια εταιρεία των εφαρµογών που χρησιµοποιεί ο ∆ήµος σήµερα. 

• διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην µηχανογραφική 

υποστήριξη δήµων. 

 

Για την οµάδα Β΄ «Συντήρηση και υποστήριξη λογισµικού Γραφείου ∆ηµάρχου» 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που πληρούν την 

παρακάτω  προϋπόθεση: 

• η κατασκευάστρια εταιρεία (citizens software) ή να διαθέτουν πιστοποιητικό αντιπροσώπου 

της κατασκευάστριας εταιρείας (citizens software), για τον εν λόγω λογισµικό (Citizens). 

    

2. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της 

διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν 

αποδέχεται. Η επιτροπή του διαγωνισµού στην περίπτωση αυτή, µπορεί αιτιολογηµένα να µην 

αποδεχθεί την προσφορά συµµετέχοντα, του οποίου οι αντιρρήσεις-επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις ή 

παραβιάζουν κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού. 

3. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη 

κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας ως και τα 

συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό 

Αυτά ακολουθώντας - για διευκόλυνση της υπηρεσίας - τη σειρά µε την οποία αναγράφονται 

παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού, κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι 
τα εξής: 

1 Η κατά το Άρθρο 19 εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

2 Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων 

της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή 

θα αναφέρονται ρητά τα σηµεία εκείνα της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που δεν 

αποδέχεται προκειµένου να αξιολογηθούν  

3. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των τοπικών 

συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να εκτελέσει την ανάθεση  για την  οποία θα ορισθεί ως ανάδοχος  

σύµφωνα µε την παρούσα.  

4. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης 

του συµµετέχοντος σε διαγωνισµούς δηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π.  

5. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 για το εάν ο διαγωνιζόµενος έχει υποπέσει σε σοβαρό 

παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, για τη συνέπεια της εταιρίας στην εκπλήρωση, τόσο 

των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου 

τοµέα και ΟΤΑ , καθώς και εάν αυτή έχει υποπέσει στο παράπτωµα υποβολής ψευδούς δήλωσης ή 

και ανακριβούς δήλωσης κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία 

7. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ο αριθµός fax στον οποίο θα 

αποστέλλονται οι ανακοινώσεις και τα άλλα έγγραφα των επιτροπών του  διαγωνισµού. Επίσης, θα 

αναγράφονται και τα στοιχεία του αρµόδιου για την παραλαβή των αποστελλόµενων από την υπηρεσία 

εγγράφων µε τηλεοµοιοτυπία (fax). 
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8. Υπεύθυνη ∆ήλωση οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο έντυπο της 

οικονοµικής (τιµολόγιο) προσφοράς τις ζητούµενες από το τιµολόγιο προσφοράς περιγραφές 

ειδών και ποσότητες .  

 

 

  

9. Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των συµµετεχόντων επιχειρήσεων κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας απαιτούνται τα παρακάτω: 

 

Για  τις ανώνυµες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασµό τους, 

εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, όπου 

θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι, εκπρόσωπος 

της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Επίσης πρέπει να κατατίθεται 

και υπεύθυνη δήλωση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου  στην οποία να αναγράφονται τα µέλη του 

∆ιοικητικού  Συµβουλίου,  και ότι η σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου  είναι σε ισχύ κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Η Υ.∆. θα φέρει την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

 

Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες ή οποιαδήποτε άλλης 

µορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Για την νοµιµότητα της εκπροσώπησης ή της  νόµιµης εξουσιοδότησης 

πρέπει να προσκοµίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της επιχείρησης. (Φ.Ε.Κ. για τις 

Ε.Π.Ε. και καταστατικό θεωρηµένο από το αρµόδιο πρωτοδικείο για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.).Επιπλέον 

πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι τα νοµιµοποιητικά έγγραφα 

εκπροσώπησης είναι σε ισχύ.      

 

Εάν οι συµµετέχοντες  είναι ατοµικές επιχειρήσεις ,συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε την επίδειξη της 

ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης  υποβάλλεται  µαζί µε την προσφορά 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής 

του εκπροσωπούµενου, από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους. 

 

 

 Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 

 

10. 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 ΙΚΑ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσείς τους (φορολογική 

ενηµερότητα) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

11. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

12. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση ή 

πτωχευτικό συµβιβασµό, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

  

 



                                                                                                                                                 Σελ.  6 από 14 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου. 

 

Για τους προµηθευτές  που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή 

µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 

δηλούντος από αρµόδια  δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο. 

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία υπογραφής από τον δηλούντα, την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των 

Υπ. ∆ηλ. µόνο στην περίπτωση που ο δηλών δεν συµπίπτει µε το πρόσωπο που καταθέτει 

αυτοπροσώπως το φάκελλο προσφοράς. 

 

Στην περίπτωση της κατάθεσης του φακέλλου προσφοράς στην Υπηρεσία πρωτοκόλλου του 

∆ήµου , µέχρι την προηγουµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, η ηµεροµηνία υπογραφής των 

Υπ. ∆ηλ. πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία κατάθεσης  και απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής των Υπ. ∆ηλώσεων. 

 
 
Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να 

εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν επίσηµη 

µετάφραση στα Ελληνικά.  

 
Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα  ή 

φωτοαντίγραφα συνοδευόµενα από Υπεύθυνη ∆ήλωση της συµµετέχουσας επιχείρησης  στην 

οποία θα αναγράφεται ότι το φωτοαντίγραφο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου 

δικαιολογητικού και θα αναγράφεται ο τίτλος του πρωτότυπου εγγράφου. 

 

Η επιτροπή διενέργειας µπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόµιση πρωτότυπων 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού υπό τη 

µορφή φωτοαντίγραφου. 

 

Άρθρο 8 

Φάκελος προσφοράς 

8.1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο 

(κυρίως φάκελος), όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα 

ακόλουθα: 

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

β. Αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

γ. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

δ. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 7 

της παρούσας διακήρυξης  µε την σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, 

ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειάς τους και η εγγύηση συµµετοχής. 

 

8.2. Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, µέσα στον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Με την τεχνική τους προσφορά οι διαγωνιζόµενοι 

πρέπει να  αναφέρουν  ότι καλύπτουν όλα όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της  µελέτης  

.  
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8.3. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, 

επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Επί ποινή 

αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές θα είναι συνταγµένες στο έντυπο προσφοράς της 

Υπηρεσίας. Για όσους  καταθέσουν τις οικονοµικές προσφορές σε έντυπο που θα παραχθεί από 

ηλεκτρονικό αρχείο που θα δοθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, αυτές πρέπει να 

συνοδεύονται από το δικαιολογητικό, του άρθρου 7 παρ. 8 (Υπ. ∆ήλ.)  το οποίο πρέπει να 

κατατίθεται κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής . 

 

8.4. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

8.5. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους.. 

 

8.6.Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) σειρές. Η 1η σειρά θα περιέχει τα πρωτότυπα 

δικαιολογητικά και στοιχεία και η 2η σειρά φωτοαντίγραφά τους. Για κάθε σειρά θα υπάρχουν 

ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι και υποφάκελοι. 

 

8.7. 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 ∆ιενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 

αυτήν. H προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των  προσφορών. 

 

8.8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία 

τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του 

τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να 

αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 

ζητήθηκαν. 

 

  

 

ΆΡΘΡΟ 9 

Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές – Πλήθος προσφορών -Ισχύς Προσφορών 

 

∆ίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς µόνο για κάποια οµάδα εργασιών συντήρησης της 

µελέτης (µερική προσφορά) αλλά και για το σύνολο των οµάδων 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µιας προσφοράς  εκ µέρους ενός διαγωνιζοµένου, η Ε.∆.∆. 

παρουσία όλων των διαγωνιζοµένων θα προβαίνει στην ακύρωση των υπεράριθµων προσφορών µε 

κλήρωση. 

 Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) 

µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού και θα κατατίθενται σε ευρώ επι ποινή αποκλεισµού. 
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 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο δήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει 

πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν 

δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη 

συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς του. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα 

είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του 

προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα, εκτός από τα 

επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 

Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισµού, που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι 

την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της προσφοράς του κάθε 

διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. 

Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση 

της ταυτότητας του διαγωνιζοµένου και η γι' αυτό το λόγο µη αποδοχή της προσφοράς. 

3. Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 

προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή 

µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών 

που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα 

αυτή. 

4. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση, αρχίζει 

από τη επιτροπή του διαγωνισµού η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων µε τη σειρά που αυτοί 

επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά 

αλλά κατά τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των 

παρισταµένων. 

5. Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σ’ 

αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών 

όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η 

συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 

6. Η επιτροπή του διαγωνισµού στη συνέχεια συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Ακολούθως η συνεδρίαση 

διεξάγεται δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισµού 

τους. Στη  συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών µε την προαναφερόµενη 

διαδικασία της παραγράφου 5 και  τέλος  ανοίγονται οι οικονοµικές προσφορές. 

7. Παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή  , να µη προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισµού την ίδια ηµέρα, αλλά σε ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των 

προτέρων στους συµµετέχοντες. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ανακοινώνεται µετά την  δηµόσια  

αποσφράγιση των  φακέλων  της τεχνικής προσφοράς και στη συνέχεια των οικονοµικών  προσφορών. 

8. Ο µειοδότης µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, καλείται να προσέλθει στα 

γραφεία του δήµου, σε χρόνο όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) 

ηµερών, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σ' αυτές τις προθεσµίες 
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για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ 

αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 28/1980 κυρώσεις. 

9. Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα 

στο πρωτόκολλο του δήµου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Ανακήρυξη µειοδότη 

1. Ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά 

οµάδα εργασιών συντήρησης της µελέτης . Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, 

διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.  

2. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή ή δεν δίδεται ενιαία, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 

διαγωνισµού. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές (απόκλιση µεγαλύτερη του 

50% από τις τιµές της µελέτης), οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της 

απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν 

εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων, τις οποίες καλείται να επαληθεύσει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. 

Η επιτροπή διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 

καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, 

όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 

διαγωνισµού. 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά  ως εµπιστευτικών 

Σε περίπτωση συν υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα 

η γνωστοποίηση των οποίων στους συν διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην 

αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συν διαγωνιζόµενοι. 

Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.  

 

ΆΡΘΡΟ 14 

 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 

2. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 

∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.  

 

ΆΡΘΡΟ 15 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

1. Η επιτροπή διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει 

σχετικά, προτείνει: 

α. Την κατακύρωση του αποτελέσµατος  σε ένα  µόνο συµµετέχοντα  

β. Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 

2. Επίσης, η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, όταν η επιτροπή διαγωνισµού 

γνωµοδοτεί για: 

α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της σύµβασης, 
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β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς  τροποποίηση των όρων, 

γ. την τελική µαταίωση του διαγωνισµού και επανάληψή του µε νέους όρους. 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 16 

Συνέχιση του διαγωνισµού 

Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού 

µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο 

αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Ενστάσεις πριν την υπογραφή της σύµβασης 

1. Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην επιτροπή του διαγωνισµού, µέχρι 

και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του. Αν η ένσταση κατατεθεί στο ∆ήµο, 

πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην επιτροπή του διαγωνισµού. Τα πρακτικά του 

διαγωνισµού µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη απόφαση η 

Οικονοµική Επιτροπή, αποστέλλονται µαζί µε την κατακυρωτική απόφαση αυτής, στον Ελεγκτή 

Νοµιµότητας, για τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 έλεγχο 

νοµιµότητας.  

2. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της 

συµµετοχής παρόχου σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο δήµο, 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 την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα 

πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.  

Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα πέντε (5)  ηµερών τουλάχιστον  από 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που 

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής παρόχου σ΄ αυτόν, µόνο 

από πάροχο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται 

στο δήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 

ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

από την επιτροπή διαγωνισµού, η οποία µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της, υποβάλλει την ένσταση 

στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του 

διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της επιτροπής διαγωνισµού.  

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν 

στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή 

τους στον Ελεγκτή Νοµιµότητας ή περαιτέρω στα αρµόδια δικαστήρια. 

5. Ο δήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της 

Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή 
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σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 18 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Στον συµµετέχοντα   που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος  

β) Την ποσότητα. 

γ) Την τιµή. 

δ) Το δήµο για τον οποίο προορίζετε η υπηρεσία ασφάλισης . 

ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού.  

ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 

προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο πάροχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 

σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 

δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην 

περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της 

σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) 

ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του 

στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα 

στον αλλοδαπό πάροχο. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον πάροχο προβλέπεται να γίνει µε 

άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας 

της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά 

την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο πάροχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής , ύστερα από γνωµοδότηση της 

επιτροπής διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του  προϋπολογισµού (µε ΦΠΑ) της αντίστοιχης οµάδας εργασιών 

που συµµετέχει κάποιος στο διαγωνισµό, ή του συνολικού προϋπολογισµού και των δυο οµάδων (µε 

ΦΠΑ) της µελέτης και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο 

και τους Ο.Τ.Α. Ειδικότερα, η εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο 

θα ανέρχεται στο ποσό των  672,20 ευρώ µε ΦΠΑ για την Α΄Οµάδα και 30 ευρώ µε ΦΠΑ για την 

Β΄Οµάδα ή 702,20 ευρώ µε ΦΠΑ και για τις δυο οµάδες. ∆ιάρκεια ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής 

είναι 210 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
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β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, µπορεί να 

γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 

γ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά συµµετέχοντα στον οποίο κατακυρώθηκε η σύµβαση, 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε 

(5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφεται εντός 

πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

α. Ο πάροχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση για συγκεκριµένη οµάδα εργασιών της µελέτης, 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισµού της αντίστοιχης οµάδας της 

µελέτης, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόµενη έκπτωση (άρθρο 26 του Π.∆.28/80) 

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου διαρκείας ,επιστρέφεται µετά το πέρας των 

παρεχοµένων υπηρεσιών ασφάλισης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που η σύµβαση διαιρείται σε διακριτές φάσεις και η παράδοση 

γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά ποσό 

που αναλογεί στην αξία του σταδίου που παραλήφθηκε οριστικά, εφόσον τούτο µπορεί να εκτιµηθεί.  

3. Εγγύηση προκαταβολής. 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σε κανένα στάδιο υλοποίησης της 

σύµβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 20 

Σύµβαση-∆ιάρκεια αυτής  

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το δήµο η σχετική σύµβαση που υπογράφεται 

και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

2. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και της  µελέτης  µε α/α  21/2013 της  

∆νσης Προγραµµατισµού και Πληροφορικής του ∆ήµου Θέρµης , που µε την προσφορά του 

αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, µε την οποία συµφωνεί ο 

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

υπογράφεται από το δήµαρχο ή τον εξουσιοδοτηµένο προς τούτο αντιδήµαρχο. 

3. Η παραλαβή διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του 

άρθρου 64 και του άρθρου 67 του Π.∆. 28/1980. 

4.Η σύµβαση θα έχει ισχύ ως εξής; 

Για τις εργασίες της οµάδας Α της µελέτης, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού οικονοµικών και 

διοικητικών υπηρεσιών απο 01-01-2014 και  µέχρι την 31-12-2014.  

Για τις εργασίες της οµάδας Β της µελέτης, Συντήρηση και υποστήριξη λογισµικού Γραφείου 

∆ηµάρχου από 01-05-2014 και  µέχρι την 31-12-2014.  

 

 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 21 

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 

1. Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την 

σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
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2. Με την ίδια διαδικασία, ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον 

δεν προχώρησε στην υλοποίηση των ζητηθέντων από τη  διακήρυξη  τη µελέτη  και τη  σύµβαση. 

3. Στον έκπτωτο πάροχο µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  µπορεί να επιβάλλονται οι 

εξής κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 

περίπτωση. 

β. Εκτέλεση της σύµβασης σε βάρος του εκπτώτου παρόχου είτε από τους υπόλοιπους παρόχους που 

είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση, είτε µε διενέργεια του 

διαγωνισµού, είτε µε απ' ευθείας µίσθωση , αν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή 

έµµεση προκαλούµενη ζηµιά του δήµου ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος 

του έκπτωτου παρόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν 

πραγµατοποιείται νέα σύµβαση, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός 

του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της Οικονοµικής 

Επιτροπής  και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός αποκλεισµός του παρόχου από συµβάσεις του δήµου και των δηµοτικών του 

προσώπων για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο 

των δώδεκα (12) µηνών. 

δ. Καταλογισµός στον πάροχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας της σύµβασης   για την οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωµα να τις παραδώσει µέχρι την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος 

αυτού.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Λοιπές εγγυήσεις 

1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι η προσφερόµενη ασφάλιση θα είναι 

σύµφωνη µε τη µελέτη.  

2. Ο ∆ήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του ανάδοχου.  

 

 

ΆΡΘΡΟ 23 

Τρόπος Πληρωµής 

1. Η πληρωµή της αξίας της  σύµβασης  θα γίνει τµηµατικά  . Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής 

ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 

2. Η πληρωµή της αξίας των εργασιών της παρούσης θα γίνεται µετά την προσωρινή παραλαβή και 

κατόπιν προσκόµισης των σχετικών παραστατικών δαπάνης   και των αποδεικτικών εξοφλήσεως των  

υποχρεώσεων του προµηθευτή (κρατήσεις, δαπάνες δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης) . Η 

εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης (ηµέρα παραλαβής από 

το ∆ήµο ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι 

συνθήκες του προηγουµένου εδαφίου. Τον πάροχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις  
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ΆΡΘΡΟ 24 

Άλλα στοιχεία 

 

1.Χορήγηση προκαταβολής απαγορεύεται  

2. Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του  προϋπολογισµού, θα απορρίπτονται ως 

ασύµφορες. 

 

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης 

 

Παπαδόπουλος Θεόδωρος 


