
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 113.800,00 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α.                        :  26.174,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 139.974,00 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 14156/3-8-2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
2. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α87/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5.  Την  ΥΠ.ΠΡ.ΚΥΒ.3373/390/30.3.75  (ΦΕΚ  349  Β΄/27.3.1975)&  την  τροποποιητική  της 

4993/745/1975 (ΦΕΚ 489/Β/15.5.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής,  συντήρησης, 
αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων του Δημο-
σίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ. περί ών το άρθρο 1 
του Ν.Δ/τος 2396/53»

6.  Τις  διατάξεις  της  αρ.  35130/739/9-8-2010  απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομικών  (ΦΕΚ 
1291Β'/11-08-10) αναφορικά με τα χρηματικά όρια για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

7. Τις διατάξεις του Ν.3861 /2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) και την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

8. Την παρ. ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την κατα-
πολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".

9.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  157  και  της  παρ.  5  του  άρθρου  201  του  Ν.4281/2014  (ΦΕΚ 160 
Α/8.8.2014)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» που ισχύουν από τη δημοσίευση του (8.8.2014) και 
οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψιν κατά τη σύνταξη των όρων της παρούσας διακήρυξης.

10. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου 
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),

11. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

12. Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

13. Την με αριθ 15REQ002744279 καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ.
14. Τη με αριθ.  4/2015  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

139.974,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και 
επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου»



15.  Την  αριθ. 252/2015  Πρόταση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  σε  βάρος  των  Κ.Α. 02.10.6263.000, 
02.15.6263.000, 02.20.6263.000, 02.25.6263.002, 02.30.6263.000, για τη  Συντήρηση και επι-
σκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου του προϋπολογισμού του έτους 2015, πο-
σού 139.974,00 €.

19. Τη με αριθ. 154/2015 (ΑΔΑ:6ΗΗ4ΩΞΜ-Χ4Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω εργασίας.

20. Η δημοπρατούμενη εργασία έχει αριθμό αναφοράς:
-CPV:50100000-6 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχή-
ματα και συναφή εξοπλισμό»

21. Τη με αριθ. 139/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η με αριθ. 
4/2015 μελέτη, ψηφίστηκε η σχετική πίστωση και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εργασία  «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου 
Πολυγύρου» προεκτιμώμενης αμοιβής 139.974,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή για κάθε 
ομάδα από τις δύο ομάδες επισκευών και συντήρησης του πίνακα 1Β και η οποία θα αναφέρεται σε 
όλα τα οχήματα που περιλαμβάνονται σε αυτές σύμφωνα με τον πίνακα 1Β της με αριθ. 4/2015 με-
λέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες από τις   δύο ομάδες   
επισκευών και συντήρησης του πίνακα 1Β και η οποία θα αναφέρεται σε όλα τα οχήματα που περι-
λαμβάνονται σε αυτές σύμφωνα με τον πίνακα 1Β της 4/2015 μελέτης επί ποινή αποκλεισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Ορισμοί
1.1 Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι ο: Δήμος Πολυγύρου (εφεξής ΔΗΜΟΣ) 
1.2 Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι : 
Δήμος Πολυγύρου 
Πολυτεχνείου 50
Τ.Κ.: 63100, Πολύγυρος
Τηλέφωνο : 2371350753 Τμήμα Προμηθειών 
Φαξ : 2371350763, 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : prom1@polygyros.gr 
Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.polygyros.gr

1.3  Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

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

1.5  Η  διάρκεια υλοποίησης  της παροχής υπηρεσίας ορίζεται μέχρι το τέλος του ημερολογιακού 
έτους 2015. 

Άρθρο 2: Αντικείμενο – Προεκτιμώμενη αμοιβή – Τόπος – Συμβατική προθεσμία
Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με τίτλο: «Συντή-
ρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου» .
2.1 Αντικείμενο της σύμβασης υπηρεσιών είναι η επισκευή και συντήρηση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Πολυγύρου, καθώς και επισκευές που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρ-
κεια της σύμβασης, προγραμματισμένες και απρόβλεπτες, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα της 
με αριθ. 4/2015 μελέτης. Οι επισκευές που αναφέρονται στην μελέτη δεν αποκλείουν άλλες δευ-
τερεύουσες εργασίες επισκευής και συντήρησης, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπο-
ρούν να προβλεφθούν.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου αναφέρονται στα τεύχη που μνημονεύο-
νται στο άρθρο 6 της παρούσας προκήρυξης και τη συνοδεύουν.

http://www.polygyros.gr/


2.2 Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης υπηρεσιών ανέρχεται σε 139.974,00 € συμπε-
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 113.800,00 €
Φ.Π.Α. 23%: 26.174,00 €
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

2.3  Τόπος εκτέλεσης των εργασιών ο Δήμος Πολυγύρου και  οι  εγκαταστάσεις  του αναδόχου.  Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει, με δική του οικονομική επιβάρυνση και με ασφαλές μέσο 
μεταφοράς (όπως ορίζει ο Νόμος) τη μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του, εάν αυτό ακι-
νητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

2.4 Ο χρόνος ισχύς της σύμβασης που θα προκύψει θα είναι μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους 
2015. Οι επισκευές θα γίνουν όποτε προκύψει ανάγκη και σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του 
Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 4/2015 μελέτη.

Άρθρο 3: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Κριτήριο ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης υπη-
ρεσιών.
3.1  Η επιλογή του Αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών θα γίνει  με ηλεκτρονική 

ανοιχτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της αριθ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291Β'/11-08-10) αναφορικά με τα χρηματικά όρια για την σύ-
ναψη δημόσιων συμβάσεων, σε συνδυασμό με τα άρθρα 136 παράγ. 1 και 201 παράγ. 3 του 
Ν.4281/2014 (περί έναρξης ισχύος υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών).

3.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 
16 του Π.Δ. 28/80, είναι η χαμηλότερη τιμή της προσφοράς, για κάθε μία από τις   δύο ομάδες   επι  -  
σκευών και συντήρησης του πίνακα 1Β και η οποία θα αναφέρεται σε όλα τα οχήματα που περι-
λαμβάνονται σε αυτή σύμφωνα με τον πίνακα 1Β της 4/2015 μελέτης επί ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 4: Διεξαγωγή διαγωνισμού
Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τις προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής, τίθενται επί ποινή αποκλεισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συ-
στήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ύστερα από κανονική προθεσμία δέκα 
(10) τουλάχιστον ημερών μετά την τελευταία των δημοσιεύσεων κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 
15, παρ. 5 του Π.Δ. 28/80, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677Β΄).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

10/08/2015
Ημέρα : Δευτέρα
Ώρα : 15:00

10/08/2015
Ημέρα : Δευτέρα
Ώρα : 15:00

28/08/2015
Ημέρα : Παρασκευή
Ώρα : 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.

Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρι-
νήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις 23/8/2015, αυτές παρέχονται 
μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 
την Τρίτη 25-8-2015.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 



πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κω-
δικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυνα-
πτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υπο-
χρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλ-
λονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογε-
γραμμένο, δεν εξετάζονται.

Άρθρο 6: Τεύχη διαγωνισμού
6.1  Η  διακήρυξη  και  τα  παραρτήματά  της  διατίθενται  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης 

www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  καθώς  επίσης  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής: www.polygyros.gr 

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

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

Άρθρο 7: Τρόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύ-
λης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζε-
ται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφω-
να με  τα  αναφερόμενα στο  ν.4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο  άρθρο 11  της  ΥΑ Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .
Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή και εντύπως κατά το μέρος που τούτο απαιτείται σύμ-
φωνα με την παρούσα προκήρυξη, στην οποία προσαρτάται υπόδειγμα για την Οικονομική Προσφο-
ρά (Προσάρτημα).
Η χρήση του υποδείγματος που περιέχεται στην παρούσα προκήρυξη, είναι υποχρεωτική.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΤΟΥ  ΕΣΗΔΗΣ  : 
10/8/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/8/2015
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28/8/2015, 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήμα-
τος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτο-
μέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη δη-
μοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να την 



υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινί-
σεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημε-
ρομηνία  υποβολής των προσφορών.  Επισημαίνεται  ότι  συμμετέχοντες  δεν  έχουν δυνατότητα  να 
αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.

Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα 
καθώς και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία.
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.
Ξενόγλωσσα έγγραφα, πιστοποιητικά κτλ, θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα σύμφω-
να με το Νόμο, εκτός από τυχόν επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), που επιτρέπεται η 
υποβολή τους στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό - Προαπαιτούμενα συμμετοχής Ενδιαφε-
ρόμενου στην ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία
9.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισμοί,
αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
Οι ενώσεις /κοινοπραξίες, υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από 
όλα τα μέλη της που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους που θα 
ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης /κοινοπραξίας. Με την υποβολή 
της προσφοράς, κάθε μέλος τους ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί για το κάθε μέλος μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
9.2 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακο-
λουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
1) Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγ-
γραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληρο-
φορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποί-
ηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυν-
σης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
•  Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν δια-
θέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνο-
ντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των δια-
πιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προ-
μηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνι-
κή, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φο-
ρέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της δια-
δικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2) Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρή-

http://www.promitheus.gov.gr/


στης λαμβάνει  σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει 
στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Άρθρο 10: Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

10.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλων
(α) (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που περιέχει τα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσ-
διορίζονται στο παρόν άρθρο.
(β)  (Υπο)φάκελος «Οικονομικής  Προσφοράς».  Το περιεχόμενο του (υπο)φακέλου προσδιορίζεται 
στο παρόν άρθρο.
Α. (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετο-
χής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. Συγκεκρι-
μένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί  ποινή  αποκλεισμού,  τα  εξής  δικαιολογητικά,  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  σύμφωνα  με  το 
ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδι-
κασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
Κάθε δικαιούμενος συμμετοχής στον διαγωνισμό οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει υποπέσει σε παράπτωμα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των 



συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου 
τομέα, καθώς εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και  
ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

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

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

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

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

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

• δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο του από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου η οποία 

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

• διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και 

συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» για τη συμ-
μετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική  διαδικασία υποβάλλονται  από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσι-
μων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου Πολυγύρου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομι-
ζόμενα δικαιολογητικά και θα είναι συρραμμένα και αριθμημένα κατά φύλλο με συνεχή αρίθμηση).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Οι ημερομηνίες σύνταξης των υπευθύνων δηλώσεων και των ψηφιακών υπογραφών τους πρέπει να 
συμπίπτουν με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται  να προσκομι-
σθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πολυγύρου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι 
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου 
θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
Α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Β) ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
Γ) ο τίτλος του διαγωνισμού και
Δ)Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία ,τηλ.επικοινωνίας, fax και email)

Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων, αυτά πρέπει να 
είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.



Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του υποψηφίου 
δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι 
ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, 
δεν προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υπο-
χρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χα-
ρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών.
Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία κα-
ταληκτικής υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν 
προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεω-
ρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, που προηγούνται της 
ημερομηνίας καταληκτικής υποβολής των προσφορών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικός χρόνος 
έκδοσης στα επιμέρους δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου.

Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπο)φάκελο «Οικο-
νομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος με την Προσφερόμενη Τιμή. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά επί ποινή αποκλεισμού 
επίσης και υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή τον 
νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου, ή από τα μέλη ή τον κοινό εκπρόσωπο 
των μελών σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλε-
κτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρ-
χείου πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει  αποτυπωθεί  στο σύνολό της στις  ειδικές  ηλεκτρονικές 
φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  επί  ποινή  αποκλεισμού  ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και σε μορφή αρχείου pdf, το έντυπο προσφοράς του παραρτήματος της παρούσας. 
Το εν λόγω έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή word 
από το Σύστημα.
Επισημαίνονται σχετικά με την συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου (παράρτημα), τα κάτωθι:
A.Το έντυπο της  οικονομικής  προσφοράς πρέπει  να αναγράφει  τα  στοιχεία  του διαγωνιζόμενου, 
όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να υπογράφεται ψηφιακά από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και
γ) σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ή από τα μέλη ή από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.
Β.   Ο προσφέρων καταθέτει προσφορά για το σύνολο των ομάδων της μελέτης, και συμπληρώνει  
όλα τα πεδία και όλων των ομάδων του έντυπου υποδείγματος οικονομικής προσφοράς
• Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για μία ή περισσότερες ομάδες των εργασιών και για 
το σύνολο των οχημάτων-μηχανημάτων που αυτές αφορούν σύμφωνα με τον Πίνακα 1Β , όπως πε-
ριγράφεται στην 4/2015 μελέτη επί ποινή αποκλεισμού.
• Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφονται τα ποσά ολογράφως 
και αριθμητικώς.
• Η ολόγραφη αναγραφή υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.
• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορ-
ρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



• Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια 
κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων που υπέβα-
λαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να δια-
σφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Άρθρο 11: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών – Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης 
των προσφορών-Πρόσβαση στα έγγραφα.
11.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 3/9/2015 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των 
αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή 
Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των  ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προ-
σφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 
που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομι-
κή  Προσφορά»,  οι  προσφέροντες  των οποίων οι  οικονομικές  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν,  θα 
έχουν ηλεκτρονική  πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκει-
μένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη ημερομη-
νία για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις 
ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός 
αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο Δή-
μος Πολυγύρου ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα 
και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και  
ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται.
11.2 Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κει-
μένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού, α) ελέγχει για κάθε έναν από του διαγωνιζόμενους την έγκυ-
ρη συμμετοχή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή:
• την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής ” κατά το άρθρο 10,
• το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9,
• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που θα προσκομιστούν στο Γραφείου Πρωτοκόλ-
λου του Δήμου Πολυγύρου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας
β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στο οποίο καταγράφονται όλα τα δι-
καιολογητικά του σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι 
σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται οι πληρούντες τα 
κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από το διαγωνισμό καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού εκάστου 
των αποκλειομένων.
Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Ε.Δ., με συνημμένο το Πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού, με την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους δια-
γωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέχρι και την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας.
Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονομικών προ-
σφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθη-
καν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,
α) ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική



φόρμα του συστήματος ή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, κατά το άρθρο 
10.Β της παρούσας
β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου οικονομικής προσφοράς στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές 
προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).
Αν υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια κλή-
ρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων που υπέβαλαν 
τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφα-
λίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Ε.Δ., με συνημμένο το Πρακτικό ελέγχου
οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού, με την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνι-
ζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέχρι και την επομένη ερ-
γάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας.
Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει τα πρακτικά για το αποτέλε-
σμα του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου, η οποία εγκρίνει το
αποτέλεσμα και αναδεικνύει τον μειοδότη.
Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων, κατά οποιουδήποτε πρακτικού, η Επιτροπή Διαγωνισμού συ-
ντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγρα-
φα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία 
αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 
αποτέλεσμα. Οι Διαγωνιζόμενοι  οικονομικοί  φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις,  ενημερώνονται ηλε-
κτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.

Άρθρο 12: Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμ-
φωνα με το άρθρο 11.
Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους όρους της 
διακήρυξης και είναι η χαμηλότερη για κάθε μία από τις δύο ομάδες εργασιών και που αφορά όλα τα 
οχήματα –μηχανήματα που αυτές περιλαμβάνουν σύμφωνα με τον πίνακα 1Β της με αρ. 4/2015 με-
λέτης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου.
Για την  επιλογή της οικονομικότερης  (χαμηλότερης)  τιμής  της προσφοράς αξιολογούνται  μόνο οι 
προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους 
οι οποίοι είναι επί ποινή αποκλεισμού.
Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στους 
διαγωνιζόμενους των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές και στο μειοδότη, στον οποίο 
αποστέλλεται συνοδευτικά και πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 13: Έγκριση Ακύρωση Επανάληψη του διαγωνισμού
Η δημοπρασία ολοκληρώνεται με την έγκρισή της από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η 
σχετική απόφαση κοινοποιείται στον εν λόγω Υποψήφιο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας μπορεί να ακυρωθεί :
1. για παρατυπία κατά την διεξαγωγή, εφόσον εκ της παράτυπου διεξαγωγής επηρεάζεται το απο-
τέλεσμα της δημοπρασίας.
2. εάν αποδεδειγμένως προκύπτει ότι υπήρξε συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζόμενων .Σε 
αυτή τη περίπτωση η επιτροπή διαγωνισμού εκθέτει με λεπτομέρεια στο πρακτικό τα διατρέξαντα 
όπως αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή της καθώς και τη γνώμη της.
Επανάληψη του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο περί-
πτωση ακύρωσης ή μη έγκρισής του. Επίσης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος κρινόμενου τούτου 
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οι
συμμετέχοντες σε αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση 
επανάληψης του διαγωνισμού με νέους όρους εξολοκλήρου ή εν μέρει, η δημοπρασία θεωρείται αρ-
χική και όχι επαναληπτική.

Άρθρο 14: Πρόσβαση στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κεί -
μενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 



διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.

Άρθρο 15: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές θα ισχύουν για τρεις (3) μήνες μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών του άρθρου 4.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της 
παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως απαράδε-
κτη.

Άρθρο 16: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και το Π.Δ.28/80, κατά το 
μέρος που αυτό δεν αντίκειται στον παραπάνω νόμο. Αν οι εγγυήσεις δεν είναι διατυπωμένες στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η εγγύηση μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανι-
σμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Α) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της ομάδας ή των 
ομάδων για τις οποίες υποβάλλει προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., π.χ. αν η προ-
σφορά του αφορά την ομάδα 1 εργασιών  η εγγυητική θα είναι 2% Χ 24.400€ = 488,00 € ενώ αν αφο-
ρά όλες τις ομάδες η εγγυητική θα είναι 2% Χ113.800,00=2.276,00€.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που 
απαιτείται από τη διακήρυξη δηλαδή να έχει ισχύ για τουλάχιστον (4) τέσσερις μήνες.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον συμμετέχοντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η πα-
ροχή υπηρεσίας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής που αφορούν τους λοιπούς διαγωνιζόμενους που έλαβαν μέρος στο δια-
γωνισμό, επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 
είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδι-
κασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
Β) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυη-
τική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των εργασιών, χωρίς τον
Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από τον συμβατικό χρόνο 
εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση επιστρέφεται  μετά την οριστική  και  ποσοτική ποιοτική  παραλαβή των υπηρεσιών και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενου.

Άρθρο 17: Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορούν να υποβάλλουν όσοι έλαβαν μέρος και 
συμμετείχαν στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν απ' αυτόν.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή 
σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της 
διακήρυξης. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβάλλονται μέσω του 
Συστήματος, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υπο-
βάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομη-
νία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστα-
σης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ 
του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προ-



σκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημε-
ρομηνία αποστολής.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από γνωμο-
δότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η ίδια ως άνω Επιτροπή (Οικονομική), μπορεί να αποφασίζει 
στην ίδια συνεδρίαση και για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Το πρακτικό της Ε.Δ. μετά της σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου, λαμβανομένης εντός 
10ημέρου από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, υποβάλλονται στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, προς έγκρισή τους, είναι δε αμέσως εκτελεστή.

Άρθρο 18: Σύναψη και υπογραφή της σύμβασης.
18.1 Η σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο.
18.2 Σύμφωνα με το άρθρου 26 του Π.Δ. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η ερ-
γασία, έχει την υποχρέωση, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημε-
ρομηνία  της  ανακοίνωσης της κατακύρωσης,  να προσέλθει  για  την υπογραφή της σύμβασης.  Ο 
ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει και την απαι-
τούμενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνω-
ση, δεν εμφανισθεί κατά τα ανωτέρω κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμ-
βουλίου.
Μη εμφάνιση του μειοδότη συνιστά και η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση της απαιτούμενης για την υπο-
γραφή της σύμβασης εγγύησης.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθί-
σταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί 
της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβα-
ση συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε 
η εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπο-
γράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε 
όρου της διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή του συμφωνητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρή-
τρας. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συ-
νταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων αυ-
τής. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιο-
λόγησης.
18.3. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υποχρεούται 
πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στο περιεχόμενο της οποίας 
θα αναφέρεται ότι διαθέτει ο ίδιος ή θα συνεργαστεί με συνεργείο εντός των 50 χιλιομέτρων από την 
έδρα του Δήμου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του συνεργαζόμενου συνεργείου ότι αποδέχεται. Το 
συνεργαζόμενο συνεργείο θα πρέπει να πληροί τους όρους και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
του αρ. 10 της διακήρυξης που ισχύουν για τον ανάδοχο.

Άρθρο 19: Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος, στο όνομά του, μετά 
από την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για  τις  εργασίες που έγιναν το διάστημα αυτό,  και 
εφόσον συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα 
του ΠΔ 28/80.

Άρθρο 20: Έκπτωτος
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις  υποχρεώσεις του έχουν 
εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ.28/80. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμη-
θευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80.



Άρθρο 21: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία - Διαφορές διακήρυξης από τους αντί-
στοιχους νόμους
21.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο Διαγωνιζόμενος και κάθε 
μέλος του (σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση:
α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της ανωτέρω νομοθεσίας.
Οι όροι της παρούσας διακήρυξης ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους 
με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων και 
των λοιπών τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης 
υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.
21.2 Για ό,τι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.28/80, όπως 
ισχύει. Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν συμφωνείται ρητά ότι τα δικαστήρια είναι τα καθ΄ ύλην 
αρμόδια όργανα για την επίλυσή τους.
 
Άρθρο 22: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μία (1) εβδομαδιαία, δύο (2) τοπικές 
ημερήσιες, δύο (2) οικονομικές ημερήσιες εφημερίδες και στο ΦΕΚ (στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημο-
σίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης) δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνι-
σμού σύμφωνα με τις διατάξεις της 5ης παραγράφου του 15ου άρθρου του Π. Δ. 28/1980, τη σχετική 
τροποποίηση  από  την  εγκύκλιο  31/αρ.  πρωτ.  30118/22-9-2000  /ΥΠ.  ΕΣ.  Δ.  Δ.  Α.  και  του 
Ν.3548/2007, καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Το πλήρες κεί-
μενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνι-
σμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι δαπάνες για τη δημοσίευση της παρούσας, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, 
σύμφωνα με το 22ο άρθρο του Π. Δ. 28/1980 όπως ισχύει, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο κατα-
κυρώνεται οριστικά η δημοπρασία.

Πολύγυρος,  03/08/2015

                                                                                                                 Ο Δήμαρχος

                                                                                                           Αστέριος Ζωγράφος


