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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΘΕΡΜΗ   18/05/2016 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ                Α.Π                  16592  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

            
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   

 

Για  «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»  προϋπολογισµού 71.050,95€ µε Φ.Π.Α. 23% µε 

πρόχειρο  µειοδοτικό διαγωνισµό.  
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

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

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

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 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. 

ζ)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. 

η)Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές 

ρυθµίσεις». 

θ)Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α 78-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµ/ατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις » 

ι)Της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.4320/2015 µε την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των 

διατάξεων του Μέρους Β’ του νόµου 4281/2014, αρχίζει από την 31η ∆εκεµβρίου 2015, 

εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις του. 

ια)Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4354/2015 µε την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των 

διατάξεων του Μέρους Β’ του νόµου 4281/2014, αρχίζει από την 29η Φεβρουαρίου 2016, 

εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις του. 

ιβ)Του άρθρου 93 του ν.4386/2016 µε την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του 

Μέρους Β’ του νόµου 4281/2014, αρχίζει από την 30η Απριλίου 2016, εκτός αν ορίζεται 

άλλως στις επιµέρους διατάξεις του. 

ιγ)Του άρθρου 3  του ν.4380/2016 µε την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του 

Μέρους Β’ του νόµου 4281/2014, αρχίζει από την 1
η
 Ιουνίου του  2016, εκτός αν ορίζεται 

άλλως στις επιµέρους διατάξεις του. 

ιδ) Του Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις» 

ιε) Του Κανονισµού Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Κανονιστική 

Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. αρ. αποφ. 529/229/2009 ΦΕΚ 1439/Β/2009), 

ιστ) Του Κανονισµού Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Κανονιστική 

Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. αρ. αποφ. 504/145/2008 ΦΕΚ 46/Β/2009) 



 2

ιζ) Της τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 504/145/2008 ΦΕΚ 46/Β/2009 Κανονιστικής Απόφασης 

της Ε.Ε.Τ.Τ. 

ιη) Της απόφασης µε αριθµό 29030/816/2-6-2012 «Καθορισµός των περιπτώσεων που 

επιβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζηµίωση για πληµµελή παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

Και  

Την µε αριθµό  206/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  µε την οποία έγινε η 

ανάληψη της υποχρέωσης  ,εγκρίθηκε  η  µελέτη µε α/α   17/2016 (∆/νση  Οικονοµικών 

Υπηρεσιών) και οι όροι διακήρυξης για την  εκτέλεση της εργασίας «Ταχυδροµικές 

Υπηρεσίες»   µε διενέργεια πρόχειρου  διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα του προϋπολογισµού της µελέτης,  

διακηρύσσει  πρόχειρο  µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

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

17/2016 ,σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 και σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους. 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στo ∆ηµαρχείο Θέρµης  που βρίσκεται στη Θέρµη ,Πλατεία 

∆ηµοκρατίας 1,Θέρµη ΤΚ 57001, τηλ.2313-300700   στις  08/06/2016 ηµέρα   Τετάρτη και  

ώρα από 10:00 π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και µέχρι 10:30 π.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 εργάσιµη 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 στις  15/06/2016 ηµέρα  Τετάρτη 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, 

γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές και η συγγραφή υποχρεώσεων,  

δ) η τεχνική έκθεση 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση- Αντικείµενο εργασιών  
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Ο προϋπολογισµός   διαιρείται σε πέντε τµήµατα ,το τµήµα Α αφορά τις απλές αποστολές  ,  

το τµήµα Β που αφορά  τις συστηµένες και τις συστηµένες µε επίδοση, το τµήµα Γ τις 

µεταφορές δεµάτων , το τµήµα ∆ µεταφορές δεµάτων µε αναφορά πρωτοκόλλησης και το Ε  

Τµήµα ,Φάκελοι µε προπληρωµένο τέλος, εσωτερικού. 

Η δαπάνη συνολικού ποσού  71.050,95€  θα καλυφθεί κατά το ποσό των19.000,00€ από τον 

προϋπολογισµό του 2016 και το υπόλοιπο από την προϋπολογισµό του 2017. Τα παραπάνω 

ποσά αφορούν πρόβλεψη και σε περίπτωση µη επαλήθευσης µπορούν να τροποποιηθούν 

αναλόγως των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου. Σχετικός Κ.Α.  ο 02.00.6221.001. 

Η δαπάνη αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα από την 30/07/2016 έως την 31/12/2017 ή µέχρι 

την εξάντληση του συµβατικού αντικειµένου εφόσον αυτό γίνει πριν την 31/12/2017  και θα 

καλυφθεί από ίδιους πόρους .  

Ο αναλυτικός προϋπολογισµός βρίσκεται στην σχετική µελέτη µε α/α 17/2016 της ∆/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

Ο ∆ήµος σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί  το σύνολο των προϋπολογισµένων  

ποσοτήτων  ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύµβασης υπάρχουν 

ποσότητες που  δεν έχουν απορροφηθεί από το ∆ήµο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, 

δικαιούται  ο ∆ήµος να µην τις απορροφήσει  χωρίς να προκύπτει καµία αξίωση ή απαίτηση 

από την πλευρά του ανάδοχου.  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τις 

ποσότητες ανά περιγραφή είδους χωρίς όµως να υπερβαίνει το σύνολο των ποσοτήτων 

της σύµβασης ή την αξία της σύµβασης. 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να καταθέτουν προσφορά είτε για το τµήµα Α είτε για το τµήµα 

Β είτε για το τµήµα Γ είτε για το τµήµα ∆ ,είτε για το τµήµα Ε ,είτε για συνδυασµό αυτών 

είτε για το σύνολο των  τµηµάτων  του προϋπολογισµού αλλά όχι για µέρος τµήµατος.            

Η ανακήρυξη ανάδοχου γίνεται ανά τµήµα και η χαµηλότερη προσφορά είναι αυτή η 

οποία προκύπτει µετά την προσθήκη του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

Ο διαγωνισµός αφορά σε  ταχυδροµικές υπηρεσίες ,οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε τα 

περιγραφόµενα στην  µελέτη   17/2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων- ∆ηµοσιότητα-∆απάνες δηµοσίευσης  

            

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

γραφείο προµηθειών του ∆ήµου  Θέρµης  που βρίσκεται στο 2
ο
 χλµ Θέρµης - Τριαδίου , 

τηλ.2310 - 478027  και 2310 - 478029, Fax 2310-478046 ,όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

,είτε µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήµατος στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση m.kiriakis@thermi.gov.gr και κατόπιν προηγούµενης τηλεφωνικής 

συνεννόησης.   Αρµόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. Κυριάκης Μιχαήλ &  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 ανάδοχο ή τους ανάδοχους ,αναλόγως του 

προϋπολογισµού στον οποίο συµµετέχουν,  στους  οποίους   θα  κατακυρωθεί  οριστικά η 

δηµοπρασία.. Σε περίπτωση άρνησής καταβολής , ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει υπέρ του δήµου η εγγύηση συµµετοχής. Το κόστος δηµοσιεύσεων ανά 

διαγωνισµό ανέρχεται σε περίπου 250,00€ 
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ΆΡΘΡΟ 5 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
 

Η επιτροπή διαγωνισµού  αποτελείται από τους παρακάτω (A.O.E. 59/2015): 

1. Μητακίδης Ηρακλής ως Πρόεδρο της Επιτροπής, µε αναπληρώτρια την 

Παπαδοπούλου  Μαρία  

2. Καραµούτσιου Βασιλική, µε αναπληρώτρια την Τσιαµπούλη Σοφία  

             3.  Νικολαίδου Ελένη  µε αναπληρώτρια την Πανταζή Ιωάννα  
 

ΆΡΘΡΟ 6 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής  

 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α. Φυσικά  πρόσωπα 

β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 

γ. Συνεταιρισµοί. 

δ. Ενώσεις παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

που ασχολούνται µε  εργασίες  σχετικές  µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.  

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 παρόχου, του οποίου οι αντιρρήσεις-

επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις. 

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 των  παρεχόµενων 

υπηρεσιών  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: 

7.1 

1. Η κατά το Άρθρο 19 εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

2. Υπεύθυνη  δήλωση του 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 του 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 διακήρυξη.  

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

επιχείρησης του συµµετέχοντος σε διαγωνισµούς δηµοσίου, οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ,των νοµικών προσώπων αυτών (δηµοσίου και ΟΤΑ ) κ.λ.π.  
Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει  να φέρει ως  ηµεροµηνία σύνταξης την ηµέρα κατάθεσης ή αποστολής του 

φακέλου συµµετοχής στο  διαγωνισµό. 

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

σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει  να φέρει ως  ηµεροµηνία σύνταξης την ηµέρα κατάθεσης ή αποστολής του 

φακέλου συµµετοχής στο  διαγωνισµό. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86, ως προς το αν είναι  συνεπείς η επιχείρηση   

ως προς την εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών 
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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 
Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει  να φέρει ως  ηµεροµηνία σύνταξης την ηµέρα κατάθεσης ή αποστολής του 

φακέλου συµµετοχής στο  διαγωνισµό. 

 

7.Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι 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. Τα περί εκκαθάρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν απαιτούνται στην 

περίπτωση  που οι συµµετέχοντες είναι ατοµικές επιχειρήσεις.  

Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει  να φέρει ως  ηµεροµηνία σύνταξης την ηµέρα κατάθεσης ή 

αποστολής του φακέλου συµµετοχής στο  διαγωνισµό 
 

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

οποίο θα αποστέλλονται οι ανακοινώσεις και τα άλλα έγγραφα της επιτροπής του  

διαγωνισµού. Επίσης, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του αρµόδιου για την παραλαβή των 

αποστελλόµενων από την υπηρεσία εγγράφων µε τηλεοµοιοτυπία (fax). 
  

9.Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών  
 

10.Υπεύθυνη ∆ήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν 

τροποποιήσει στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς τις ζητούµενες από το τιµολόγιο 

προσφοράς περιγραφές ειδών και ποσότητες.  

 

11.Υπεύθυνη ∆ήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 οπού θα δηλώνονται τα τµήµατα του 

προϋπολογισµού για τα οποία καταθέτει προσφορά. 

 

Όλες οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή της συµµετέχουσας 

επιχείρησης . 

∆εν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που 

ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη ή και την µελέτη µε α/α  17/2016 καθώς και για 

τις έγγραφες εξουσιοδοτήσεις. 
 

7.2.  

Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των συµµετεχόντων επιχειρήσεων κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας για την κατάθεση του φακέλου συµµετοχής ενώπιον της 

επιτροπής 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 µε ταυτόχρονη προσκόµιση της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση ταχυδροµικής 

αποστολής θα κατατίθεται  πρακτικό  ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, όπου θα 

εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό  . 

Επίσης πρέπει να κατατίθεται, σε κάθε περίπτωση και υπεύθυνη δήλωση του ∆ιευθύνοντα 

Συµβούλου ,  στην οποία θα αναγράφονται τα µέλη του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου και ότι  

αυτό είναι σε ισχύ. 

Οι Ι.Κ.Ε. ,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 νοµιµότητας της εκπροσώπησης ή της  

νόµιµης εξουσιοδότησης πρέπει να προσκοµίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά 

εκπροσώπησης της επιχείρησης (καταστατικό ή τροποποίηση αυτού θεωρηµένο 
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αρµοδίως).Επιπλέον πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι τα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση εκπροσώπησης  από 

τρίτο µαζί µε τα προαναφερόµενα προσκοµίζεται και    έγγραφη εξουσιοδότηση  του 

εκπροσωπούµενου. 

 

Εάν οι προµηθευτές 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, του 

εκπροσωπούµενου και επίδειξη της  ταυτότητα  του εκπρόσωπου. 

 

Σε περίπτωση εκπροσώπησης  ένωσης προµηθευτών κατατίθεται συµβολαιογραφική  πράξη 

περί εξουσιοδότησης κατάθεσης της προσφοράς την ηµέρα του διαγωνισµού.  

 

Όλες οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή της συµµετέχουσας 

επιχείρησης.  

 

 

Γλώσσα  σύνταξης των  παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική  
 

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  

 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο ή φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων  ηµεδαπών  ,αυτά 

πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων  ,αυτά πρέπει να 

είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

 

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. 

 

 

7.3. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 

 

1.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει αν είναι ενήµεροι (α) µόνο ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ) για απασχολούµενους µε εξαρτηµένη εργασία και (β) 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση  εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

2.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.  
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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. 

Σηµειώνεται ότι: 

(α) για τις αλλοδαπές εταιρίες οι δηλώσεις του αρ.8 του Ν. 1599/1986 που αναφέρονται 

παραπάνω, µπορούν να αντικατασταθούν µε αντίστοιχη της χώρας που έχουν την έδρα τους. 

β) όλα τα έγγραφα θα κατατίθενται επί ποινή αποκλεισµού σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα. 

 

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. 

 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο ή φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων  ηµεδαπών  ,αυτά 

πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων  ,αυτά πρέπει να 

είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

 

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 

 

 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές  

 

8.1.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  το διαγωνισµό «Ταχυδροµικές 

Υπηρεσίες» 

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  υποφάκελο δικαιολογητικά συµµετοχής 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. Για τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των 

συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφεται ότι οι προσφερόµενες ταχυδροµικές υπηρεσίες  

θα είναι σύµφωνες µε όσα περιγράφονται στην  µελέτη µε α/α   17/2016. 

Η Υ.∆. θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή της συµµετέχουσας επιχείρησης.  
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Τα δικαιολογητικά για τα τεχνικά στοιχεία θα τοποθετηθούν σε υποφάκελο ξεχωριστό µέσα 

στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη τεχνική προσφορά. 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα  ή 

φωτοαντίγραφα  

 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο ή φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων  ηµεδαπών  ,αυτά 

πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων  ,αυτά πρέπει να 

είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

 

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. 

 

8.3. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 

υποφάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Οι οικονοµικές προσφορές Επί ποινή αποκλεισµού θα είναι συνταγµένες στο 

έντυπο οικονοµικής προσφοράς της µελέτης.  

 

8.4. Οι υποφάκελοι δικαιολογητικά συµµετοχής ,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 ή ακριβή αντίγραφα επικυρωµένα από αρµόδια αρχή δικαιολογητικά και 

στοιχεία ή φωτοαντίγραφα και η δεύτερη σειρά φωτοαντίγραφα. Για κάθε σειρά θα 

υπάρχουν ξεχωριστοί σφραγισµένοι  υποφάκελοι και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

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, και της µελέτης 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, ή της µελέτης  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. 
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ΆΡΘΡΟ 9 

Μερικές  προσφορές  - Αντιπροσφορές  – Πλήθος  προσφορών  -Ισχύς 

Προσφορών 

 

Επιτρέπονται µερικές προσφορές, οι συµµετέχοντες µπορούν να καταθέτουν προσφορά είτε 

για το τµήµα Α είτε για το τµήµα Β είτε για το τµήµα Γ είτε για το τµήµα ∆ είτε για το τµήµα 

Ε ,είτε για συνδυασµό αυτών είτε για το σύνολο των  τµηµάτων  του προϋπολογισµού αλλά 

όχι για µέρος τµήµατος. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές 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 

επί ποινή αποκλεισµού. 

 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 επιχείρησης . 

 

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. 
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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 για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει 

την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 

28/1980 κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Ανακήρυξη µειοδότη  
 

1. Ανάδοχος της παρεχόµενης υπηρεσίας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη 

χαµηλότερη τιµή ανά τµήµα του προϋπολογισµού και στο σύνολο της προσφοράς για κάθε 

τµήµα ,συµπεριλαµβανοµένης και της αξίας  Φ.Π.Α.(σύνολο µε ΦΠΑ) Εάν περισσότεροι του 

ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.  

2. Εναλλακτικές προσφορές  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. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών 

 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους 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 συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά 

ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 

 

ΆΡΘΡΟ 14 
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Εξαγωγικές επιδοτήσεις - Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 

 

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους (τιµή 

dumping) ή ότι ο προσφέρων πάροχος είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά 

απορρίπτεται. 

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 Οικονοµική Επιτροπή    αποφασίζει σχετικά µε  

α. Την κατακύρωση του αποτελέσµατος    

β. Τη µαταίωση του αποτελέσµατος εφόσον δεν κριθούν συµφέρουσες οι προσφορές  

2. Επίσης, η τελική απόφαση λαµβάνεται από την   Οικονοµική Επιτροπή  για, 

α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της εργασίας  

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  ο διαγωνισµός µπορεί να συνεχιστεί µε υποβολή 

νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων  της 

διακήρυξης και της µελέτης , 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 δήµο, 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 νοµιµότητας διενέργειάς του διαγωνισµού ή της συµµετοχής παρόχου 

σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως , 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 παραπάνω  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. 
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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 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 ανάδοχο   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 εργασία . 

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 ανάδοχος 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 ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 

τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον 

ανάδοχο 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 ανάδοχος  στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, 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, χωρίς  το  Φ.Π.Α. για τον 

οποίο καταθέτει προσφορά  και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων  ή από  πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 
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στα κράτη µέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών 

µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους εις την Ελληνική.  

Ειδικότερα, η εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα 

ανέρχεται στο ποσό των  239,50€ (11.975,00χ2%) για το τµήµα Α του προϋπολογισµού της 

µελέτης ,στο ποσό των   655,80€ (32.790,00χ2%)  για το τµήµα Β του προϋπολογισµού της 

µελέτης , στο ποσό των  109,00€ (5.450,00χ2%)  για το τµήµα Γ του προϋπολογισµού της 

µελέτης , στο ποσό των  97,00€ (4.850,00χ2%)  για το τµήµα ∆ του προϋπολογισµού της 

µελέτης  και στο ποσό των 54,00€ (2.700,00χ2%) για το τµήµα Ε του προϋπολογισµού της 

µελέτης .Οποίος συµµετέχει σε περισσότερες της µίας οµάδας µπορεί να εκδίδει µία 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής και η αξία της να περιλαµβάνει το σύνολο της αξίας των 

τµηµάτων για τα οποία συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

∆ιάρκεια ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής είναι 210 ηµέρες από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

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 τους  ανάδοχους  ή τον ανάδοχο  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 ανάδοχος στον οποίο έγινε  η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης  διάρκειας όση και η διάρκεια της σύµβασης πλέον δύο 

(2) µηνών , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί της 

προσφοράς του αναδόχου χωρίς ΦΠΑ για την οποία ανακηρύχθηκε µειοδότης. 

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

γ. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : 

α) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β) Τον εκδότη. 

γ) Να απευθύνεται στον ∆. Θέρµης 

δ) Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

ζ) Τον αριθµό της σχετικής διακήρυξης  και τις ανατιθέµενες εργασίες.  

η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 

θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ∆. Θέρµης 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. 

ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

ια) Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι : 

Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της 

εγγυητικής  καλής εκτέλεσης  ή µε έγγραφη δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλειψε ο λόγος για τον 

οποίο κατετέθη. 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί: 

Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης  οι εργασίες και τα υλικά  θα ανταποκρίνονται πλήρως 

προς τους όρους των προδιαγραφών, και των τεχνικών χαρακτηριστικών  της προσφοράς  
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δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων  του 

άρθρου 67 του Π∆ 28/80 για την καλή εκτέλεση των εργασιών  ,τη χρονική λήξη της 

σύµβασης ή την εξάντληση των ποσών ή ποσοτήτων αυτής   και ύστερα από την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Επιτρέπεται η σταδιακή αποδέσµευση 

της εγγυητικής καλής εκτέλεσης  ,αναλόγως των σχετικών βεβαιώσεων  του άρθρου 67 του 

Π∆ 28/80 και της λήξης του χρόνου εγγύησης  . Εάν στη βεβαίωση  αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η αποδέσµευση της εγγύησης γίνεται µετά 

την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 
H   εγγυητική µπορεί  να έχει και τη µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
3. Εγγύηση προκαταβολής. 

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

σύµβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 20 

Τόπος  -  τρόπος  εκτέλεσης εργασιών –διάρκεια σύµβασης 

 

Ο τόπος και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στην 

µελέτη µε α/α 17/2016  της ∆/νσης   Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

Η  σύµβαση θα έχει διάρκεια από από την 30/07/2016 έως την 31/12/2017 ή µέχρι την 

εξάντληση του συµβατικού αντικειµένου εφόσον αυτό γίνει πριν την 31/12/2017. 

 

ΆΡΘΡΟ 21 

 Παραλαβή εργασιών 

 

Η παραλαβή των ανατιθέµενων εργασιών θα γίνει από την οικεία επιτροπή η οποία και 

συντάσσει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής του  άρθρου 67   του Π∆ 28/80. Εάν κατά την 

παραλαβή διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της µελέτης , η επιτροπή παραλαβής 

µπορεί να προτείνει την αποκατάστασή τους. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως 

άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόµενης προθεσµίας, η επιτροπή 

δεν θα προβαίνει στη σύνταξη της σχετικής βεβαίωσης και   ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί 

στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον 

προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 22 

Χρόνος παράδοσης 

 

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύµφωνος µε τα  οριζόµενα στην µελέτη µε α/α 17/2016  της 

∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 

ΆΡΘΡΟ 23 

Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση- αντικατάσταση 
 

1. Σε περίπτωση  παράδοσης   µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε 

τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο 

που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 

µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης , επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% επί της 

συµβατικής αξίας  της επισκευής ή συντήρησης  . Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του 

χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, 

επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας  της επισκευής ή συντήρησης   που 

παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
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2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής 

αξίας  χωρίς το Φ.Π.Α. . 

3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης , µε απόφαση 

του δηµοτικού συµβουλίου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο πάροχος 

και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 

4. Η είσπραξη του προστίµου, γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαµβάνει ο 

πάροχος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο πάροχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

 

ΆΡΘΡΟ 24 

Κήρυξη αναδόχου ως  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 του δηµοτικού 

συµβουλίου. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, 

εφόσον δεν παρέδωσε αναλαµβανόµενες από αυτόν εργασίες   σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη ,τη µελέτη και  τη σύµβαση. 

3. Στον έκπτωτο πάροχο µετά από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 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  ανάθεση , 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 του δηµοτικού συµβουλίου 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 25 

Λοιπές εγγυήσεις 
 

1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι ,οι υπηρεσίες  θα είναι 

σύµφωνες  µε τη µελέτη .  

2. Ο δήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του ανάδοχου.  

 

ΆΡΘΡΟ 26 

Τρόπος Πληρωµής- Κρατήσεις  
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1. Η πληρωµή θα γίνεται  µετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση 

της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών . Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής 

ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 

2. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει  από το δήµο εντός  τριάντα (30) ηµερών  µετά την 

υποβολή των σχετικών παραστατικών δαπάνης  από αυτόν.  

3. Τον ανάδοχο βαρύνουν  όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωµής. 

 

ΆΡΘΡΟ 27 

Άλλα στοιχεία 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης να προσκοµίσει  

1.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης εντός τελευταίου  

εξαµήνου από την υπογραφή της σύµβασης  , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό 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. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά 

θα αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση του προµηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συµβολαιογράφου. Το πιστοποιητικό περί εκκαθάρισης και αναγκαστικής 

εκκαθάρισης δεν ζητείται  για ατοµικές επιχειρήσεις.  

2.Την κατά το οριζόµενα στο άρθρο 19 εγγύηση καλής εκτέλεσης  

 

Σε περίπτωση µη προσκόµισης των παραπάνω η σύµβαση δεν µπορεί να υπογραφεί και ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος . 

 

ΆΡΘΡΟ 28 

Άλλες πληροφορίες  

 

Εάν κατά τον έλεγχο νοµιµότητας από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης 

ανακύψει θέµα (τυπικό ή ουσιαστικό) νοµιµότητας της ανάθεσης και κωλύεται για 

οποιοδήποτε λόγο η υπογραφή σχετικού συµφωνητικού ,τότε µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής   µαταιώνεται µερικά ή ολικά το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και οι ανάδοχοι δεν 

δύνανται να ζητήσουν οποιαδήποτε αποζηµίωση από το ∆ήµο για  την µη υπογραφή του 

σχετικού συµφωνητικού.   

 Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 28/1980, του Ν. 3463/2006 

και του  17-5/15-6-1959 Β.∆/τος. 
 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                           

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 


