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ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 4 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης
Αριθμός απόφασης : 79/ 2013
Θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης των εργασιών για τη
¨Συντήρηση
χώρων
πρασίνου
Δ.Ε.
Δημ.
Υψηλάντη¨,
προϋπολογισμού 39.780,96 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό
μελέτης 13/2013.
Σήμερα την 1η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13 : 30 μ.μ, η Οικονομική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ.
16237/27.03.2013 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. Δημάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΣ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης
5. Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6. Άννα Νανοπούλου
7. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8. Ιωάννης Μητσιάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ (Μανώλης) Παφίλης

ο οποίος αν και κλήθηκε
νόμιμα, δε προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης,
διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δημοπρασιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία είναι της Οικονομικής Επιτροπής.
Με την αριθμό 175/2013 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον τρόπο
εκτέλεσης, με πρόχειρο διαγωνισμό, των εργασιών για τη ¨ Συντήρηση χώρων πρασίνου
Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη¨, προϋπολογισμού 39.780,96 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό
μελέτης 13/2013.
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Με το από 26.03.2012 υπηρεσιακό του σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου,
μας ζητάει να καθορίσουμε τους όρους δημοπρασίας της παραπάνω εργασίας η οποία θα
εκτελεσθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 11/τ. Α΄/ 15.01.1980).
Η όλη παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 και 10
του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ¨Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας¨ (ΦΕΚ 114/τ.
Α΄/08.06.2006) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
¨Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας
υπουργείου Εσωτερικών¨ (ΦΕΚ 263/τ. Α΄/23.12.2008)
Για εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η με αριθμ. 35139/739/9.8.2010
απόφαση Υπουργού Οικονομικών ¨Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1
του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων¨ (ΦΕΚ 1291/τ. Β΄/11.08.2010)
Επίσης στο άρθρο 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 ¨Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ¨
(ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11.04.2012) αναφέρεται ότι : ¨Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να
εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον
αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως¨
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/15.01.1980)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 (παρ.9 & 10) του Ν. 3463/2006 ¨Δημοτικός &
Κοινοτικός Κώδικας¨ (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08.06.2006) όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 20 (παρ. 13) του Ν. 3731/2008 ¨Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας
και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών¨ (ΦΕΚ
263/τ. Α΄/23.12.2008)
4. Τη με αριθμ. 35139/739/9.8.2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών ¨Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων¨ (ΦΕΚ 1291/τ. Β΄/11.08.2010)
5. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 ¨Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ¨ (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11.04.2012)
6. Τη με αριθμ. 175/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «περί έγκρισης και
τρόπου εκτέλεσης»
7. Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 όπου υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση στον
Κ.Α. : 35.7332.0024
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8. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
πρόταση και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(7 υπέρ και 1 κατά)
Α. Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών για την ανάδειξη αναδόχου για την ¨ Συντήρηση
χώρων πρασίνου Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη¨, προϋπολογισμού 39.780,96 ευρώ μαζί με ΦΠΑ
23% και αριθμό μελέτης 13/2013, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές
προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, η χρηματοδότηση της οποίας προέρχεται από
ιδίους πόρους.
 Το μέλος κ. Ιωάννης Μητσιάκος δήλωσε ότι ο Δήμος πρέπει να εκτελεί αυτές τις
εργασίες γιατί έχει οργανωμένη δική του υπηρεσία.
Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού ως ακολούθως :
Άρθρο 1
Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»
(ΦΕΚ 11/τ.Α΄/15.01.1980).
β. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης,
οδός Πλ. 28ης Οκτωβρίου Κοζάνη.
γ. Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 22 η Απριλίου 2013 και
ώρα 10 : 00 (λήξη παράδοσης προσφορών)
δ. Η Αναλυτική και η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί πριν από την διεξαγωγή του
διαγωνισμού :
I. στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου,
II. στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και στη σχετική ιστοσελίδα του Δήμου
Κοζάνης (www.kozanh.gr)
ε. Αντίγραφο περιληπτικής διακήρυξης θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες
πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα του Ελληνικού
Τύπου και θα αποσταλεί και στις οικείες τοπικές Επαγγελματικές Οργανώσεις, στο ΓΕΩΤΕ.Ε,
και στο Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Εργασίας
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 32.342,25 ευρώ πλέον ΦΠΑ
23% περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΤΑ του Δήμου του
οικονομικού έτους 2013 (ΚΑ.35.7332.0024)
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό
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Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα και κοινοπραξίες
φυσικών ή νομικών προσώπων, ειδικότητας γεωτεχνικών (γεωπόνων, δασολόγων και
τεχνολόγων γεωπονίας, δασοπόνων
κ.ά.), καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα με
αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα ή εργασίες πρασίνου, που θα παρέχουν εχέγγυα άρτιας
εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 4
Στοιχεία Διαγωνισμού
Στοιχεία για την προσφορά είναι :
1) Η παρούσα διακήρυξη
2) To Τιμολόγιο Μελέτης - Προϋπολογισμός
3) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η Τεχνική Περιγραφή
4) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5) Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
6) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
7) Τα από τον διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία
δοθούν από την προσφορά.

θα

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά συμμετοχής
5.1.1. Οι Έλληνες πολίτες
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα.
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, (άρθρο 1) αφού πρώτα
πρωτοκολληθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κοζάνης
Ο κάθε συμμετέχοντας θα καταθέσει μία (1) ενιαία προσφορά σφραγισμένη που θα περιέχει
τρεις (3) φακέλους, που θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού :
Α. Φάκελος δικαιολογητικών :
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και θα βεβαιώνεται η οικονομική τακτοποίησή τους, ή
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (ισχύος μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού τουλάχιστον).
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση(μόνο για εταιρείες) ή αναγκαστική διαχείριση.
3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, 2% επί του προϋπολογισμού της εργασίας δηλαδή ποσού
647,00 ευρώ, ισχύος έξι μηνών και 30 ημερολογιακών ημερών.
4. Βεβαίωση της Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, από την οποία να προκύπτει ότι δεν
υφίσταται καμία οφειλή τους προς τον Δήμο Κοζάνης από οποιαδήποτε αιτία.
5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου.
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
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7. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης,
της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου με την αναγραφή των αριθμών επικοινωνίας μαζί του
(τηλέφωνο, Fax και κινητό)
9. Επίσης, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα
δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους
παρακάτω λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 28 ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης, σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ)
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
10. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που δεν είναι ειδικότητας γεωτεχνικών (γεωπόνων, δασολόγων
και τεχνολόγων γεωπονίας, δασοπόνων κ.ά.) θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά
εμπειρίας στα έργα ή εργασίες πρασίνου και συγκεκριμένα:
Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι προηγούμενες συνεργασίες για έργα ή εργασίες
πρασίνου σε δημόσιους φορείς ή Ν.Π.Ι.Δ. τα τρία τελευταία έτη, με στοιχεία όπως ο
προϋπολογισμός και η διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω, ο οποίος θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από τις αναθέτουσες αρχές, συντασσόμενα ή θεωρούμενα από
αυτές για την καλή και εμπρόθεσμη παράδοση.
Β. Φάκελος τεχνικών στοιχείων
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων εργασιών και
τυχόν τεχνικά φυλλάδια. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται να περιέχεται πλήρης τεχνική περιγραφή
των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, πληροφορίες για τον αριθμό του προσωπικού που θα εκτελεί τις
εργασίες, η ειδικότητα του επιβλέποντα καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που πρόκειται να
ληφθούν για την εκτέλεση των εργασιών.
Γ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς
Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά
σφραγισμένο και σ’ αυτόν θα περιέχεται η οικονομική προσφορά (στο έντυπο της υπηρεσίας) του
διαγωνιζόμενου για την εργασία με συμπληρωμένο το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του
προϋπολογισμού της μελέτης, αριθμητικώς και ολογράφως, με το αναλογούν μηχανόσημο. (Ανά
29.347,03€ του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για τις προσφερόμενες εργασίες χωρίς το
ΦΠΑ, ένα μηχανόσημο των 0,44€).
1) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π.
2) Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
5.1.2 Οι αλλοδαποί
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες, αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.
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5.1.3 Οι κοινοπραξίες (κοινή προσφορά)
Δήλωση ή και ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των
μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των
κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά
συμμετοχής σε κοινοπραξία).
Πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της παρούσης που
απαιτούνται για τους Έλληνες πολίτες.
5.1.4 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Όλα τα ανωτέρω πλην του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου.
5.1.5 Εκτός των ανωτέρω, κατά περίπτωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με
ποινή απόρριψής τους από το διαγωνισμό τα ακόλουθα:
α) Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δε λειτουργεί υπό
καθεστώς νομικών περιορισμών.
β) Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου σε διαγωνισμούς δημόσιου
ή Ο.Τ.Α.
γ) Δήλωση για το εάν έχει υποπέσει ο διαγωνιζόμενος σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο
των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του
δημόσιου τομέα, καθώς και αν έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τις υπηρεσίες.
δ) Καταστατικό της εταιρείας
ε) Προκειμένου περί Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 του Ν. 1832/89) προσερχόμενο
αυτοπροσώπως που καταθέτει κατά τη δημοπρασία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής.
στ)Προκειμένου περί μεμονωμένης Ο.Ε ή Ε.Ε, εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρεία, ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο της Επιχείρησης
ζ) Προκειμένου περί μεμονωμένης Ε.Π.Ε, εκπροσωπείται από τον επί τούτω εξουσιοδοτημένο
διαχειριστή της.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, σε
πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα (άρθρο 11 του Ν.2690/1999)
Άρθρο 6
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού
• Κατά τη διάρκεια του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού προσέρχονται διαγωνιζόμενοι
αυτοπροσώπως και καταθέτουν ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών φάκελο που
θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
• Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας καταθέτουν φάκελο ή όλοι οι κοινοπρακτούντες
ή ο κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας που έχει οριστεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από το ίδιο φυσικό
πρόσωπο.
• Όλοι οι προσκομιζόμενοι φάκελοι των διαγωνιζόμενων θεωρούνται ως εξωτερικοί φάκελοι,
αριθμούνται κατά σειρά επίδοσης και μονογραφούνται από τον πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής.
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• Παρελθούσης της ώρας λήξης του διαγωνισμού κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των
προσφορών και αναγράφεται στο πρακτικό εκτός εάν η επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή
οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις (άρθρου 18 παρ.7 Π.Δ. 28/1980).
• Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημοσίως και
αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στο
πρακτικό το ευρισκόμενα στον κάθε φάκελο έγγραφα περιληπτικός μεν, αλλά κατά τρόπο που
εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι με τους όρους της διακήρυξης και μονογραφούνται από όλα τα μέλη
της Επιτροπής, πλην της εγγυητικής επιστολής.
• Ο ευρισκόμενος στον ανοιχτό φάκελο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονομική
προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ' αυτόν ο α/α του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα
εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.
• Στη μυστική αυτή συνεδρίαση η Επιτροπή σε πρώτο στάδιο ελέγχει τον φάκελο
δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει γι' αυτούς που θα αποκλεισθούν και στη
συνέχεια σε δεύτερο στάδιο ελέγχει τον φάκελο τεχνικών στοιχείων και αποφασίζει γι' αυτούς
που θα αποκλεισθούν.
• Στη συνέχεια ξαναγίνεται δημόσια η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει
τους αποκλειόμενους από το διαγωνισμό καθώς και τους λόγους αποκλεισμού και τους καλεί να
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών μαζί με τη σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους.
• Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στο
διαγωνισμό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνομα του κάθε διαγωνιζόμενου και το περιεχόμενο
της οικονομικής προσφοράς του.
• Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου, που δεν είναι σύμφωνες με
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται καθώς και προσφορές που δε φέρουν μηχανόσημο
σύμφωνα με το νόμο. Προσφορά εντελώς αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται.
Άρθρο 7
Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας - Υποβολή πρακτικού
Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέσα στο μισό του
χρόνου από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή των προσφορών.
Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται εγγράφως, μέχρι της
επομένης από της διεξαγωγής του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας και κατά του αποτελέσματος
του διαγωνισμού μέχρι και της επομένης της ανακοινώσεως αυτού.
Όλες οι ενστάσεις καταθέτονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου και διαβιβάζονται ύστερα στη
Οικονομική Επιτροπή, για την εξέτασή τους.
Άρθρο 8
Αξιολόγηση προσφορών - Ακύρωση - Επανάληψη Δημοπρασίας
1. Το πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών και οι αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης και επί των τυχόν ενστάσεων υποβάλλονται
στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας για την
κατά νομό έγκριση.
2. Ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας. Επανάληψη του
διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο μετά την ακύρωση ή μη έγκριση.
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3. Επίσης ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί για μία ακόμα φορά λόγω ασύμφορου μετά από
κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερόμενες καμία αξίωση από το Δήμο δεν μπορούν να
προβάλλουν οι διαγωνιζόμενοι για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
5. Ο τελευταίος μειοδότης δε δικαιούται να εγείρει αξίωση κατά του Δήμου για τυχόν
υπερτίμηση των εργασιών που προσφέρει που θα προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
6. Από τον διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας ανάδοχος για το σύνολο των προβλεπομένων
εργασιών.
7. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης για το σύνολο των εργασιών προσφοράς.
8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ διαγωνιζομένων θα γίνει κλήρωση.
9. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
10. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης απορρίπτεται.
11. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12. Προσφορά που θα αφορά σε επί μέρους τμήματα κατηγοριών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 9
Προσφορά
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς για το σύνολο των
εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
Ο μειοδότης θα αναδειχθεί σύμφωνα με τη χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των εργασιών.
Άρθρο 10
Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Οι προσφορές, τεχνικές και οικονομικές, θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι
πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του
προσφέροντος.
Άρθρο 11
Μηχανοσήμανση προσφορών
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να φέρουν το νόμιμο μηχανόσημο (ανά 29.347,03€ του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας για τις προσφερόμενες εργασίες χωρίς το Φ.Π.Α., ένα
μηχανόσημο των 0,44 €), για προϋπολογισμένο ποσό κατώτερα του ανωτέρω αναφερόμενου,
χρειάζεται κατάθεση μηχανόσημου (0,44€).
Άρθρο 12
Ισχύουσες διατάξεις
Η προκειμένη εργασία διέπεται από τις διατάξεις της περί Δήμων και Κοινοτήτων κείμενης
Νομοθεσίας και του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών διατάξεων του Ν.3463/2006 και του
Ν.2623/1998 άρθρο 9, παρ.9.
Άρθρο 13
Χρονική ισχύς προσφορών - Σύμβαση
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Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό,
θεωρούνται ότι ισχύουν για 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους. Κατά το διάστημα που
ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο με βάση το
πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύμβαση εργασίας με τους όρους της παρούσης
διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Για την
υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, ίση με 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή ποσού 1.618,00 ευρώ, ενώ
θα του επιστραφεί η εγγύηση συμμετοχής.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να προσέλθει στο παραπάνω χρονικό διάστημα ή δεν
καταβάλλει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα κηρυχτεί έκπτωτος και θα
έχει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Σε αυτήν την περίπτωση ο Δήμος Κοζάνης δικαιούται να προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά
μειοδότη για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει
την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγω ή
αιτία.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την υπογραφή αυτής και μέχρι το πέρας των
προβλεπόμενων εργασιών, πάντως όχι μετά τις 31/12/2013.
Άρθρο 14
Δαπάνες που επιβαρύνουν τον ανάδοχο
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται εκτός του ΦΠΑ με τον
οποίο βαρύνεται ο Δήμος Κοζάνης.
Άρθρο 15
Διακηρύξεις - Συμβατικοί όροι δημοπρασίας
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα
λαμβάνουν από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος (Πλ. 28 ης Οκτωβρίου) τηλ. 24613 50441.
Γ.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ( www.kozanh.gr) (παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Δ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 79/ 2013
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Γεώργιος Τζέλλος

(Τ.Υ)
Θεόδωρος Βασδάρης
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Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 1 Απριλίου 2013
Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
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