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  Αριθ. πρακτικού -44-
          Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής

  Αριθ. απόφασης:404/2013
                                                                              Περίληψη      

Καθορισμός  των  όρων  του  διαγωνισμού
για  την  Επιλογή  αναδόχου  παροχής
υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής εστίας
Γρεβενών για το έτος 2014 ».

  Στα  Γρεβενά  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,   σήμερα  20-12-2013 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.  45.384/18-12-2013 έγγραφη πρόσκληση
του προέδρου και Δημάρχου κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε
καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:      ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1  1. Κουπτσίδης Δημοσθένης (Πρόεδρος)   1.Στάμος  Σωκράτης

(αντ/δρος) 
Π  2. Αρμπάρας Γεώργιος 2. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

5  3. Βλάχος Οδυσσέας 3. Τζιαχάνας Στέργιος
6  4. Παλάσκας Κωνσταντίνος  Αν και κλήθηκαν νόμιμα.

5. Παρασκευαϊδης Χρήστος
6 . Σταυροπούλου Βασιλική
7. 
8. 

  9. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος, υπάλληλος του δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.

Ο  οριζόμενος  πρόεδρος  της  Επιτροπής  Αντ/ρχος  κος  Καραγιάννης  Αθανάσιος
αντικαταστάθηκε  από  τον Δήμαρχο κο Κουπτσίδη Δημοσθένη   λόγω παραιτήσεως  του
πρώτου  από  τα  καθήκοντα  του  προέδρου  Οικονομικής  Επιτροπής,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο  9 τακτικών
μελών βρέθηκαν παρόντα 6. 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγήθηκε  το θέμα της
ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Γρεβενά 24-12-2013
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               Αριθ. πρωτ: 46.028
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ



6ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την Επιλογή αναδόχου
παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής εστίας Γρεβενών για το έτος
2014».
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση
της  υπαλλήλου   του  Οικονομικού  Τμήματος  –  Γραφείο  Προμηθειών   του  Δήμου
Στέφου Δημητρίου   η οποία έχει ως εξής:

  
        Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 
β) Τα άρθρα 209 και 273 του Ν.3463/2006
γ) Τις διατάξεις του Π. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α
» 
δ) Την αριθμ.  620/2013 Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης
της υπηρεσίας 

Για την παροχή υπηρεσίας φύλαξης   της Μαθητικής εστίας Γρεβενών για το έτος
2014  έχει συνταχτεί η από 28-11-2013 μελέτη με τις  τεχνικές προδιαγραφές 

Η  δαπάνη  για  την  παροχή  υπηρεσιών  φύλαξης  της  Μαθητικής  εστίας
Γρεβενών  προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.978,23 €  (συμπεριλαμβανομένου και του
Φ.Π.Α ) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου  οικ. Έτους 2014.

  Προτείνω
                        Στην Οικονομική Επιτροπή

Την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  τον  καθορισμό  των  όρων  του
διαγωνισμού  για  την  Επιλογή  αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών  φύλαξης  της
Μαθητικής εστίας Γρεβενών» για το έτος 2014.

    Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
                                  
 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη, τις
ανωτέρω  διατάξεις : α) .Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 

β) Τα άρθρα 209 και 273 του Ν.3463/2006
γ) Τις διατάξεις του Π. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α » 
δ) Την αριθμ. 620/2013 Απόφαση του Δ.Σ για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης
της υπηρεσίας 

     ε). Την από 28-11-2013 μελέτη με τις τεχνικές περιγραφές .
         

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Α.  Εγκρίνει τις  από από 28-11-2013 μελέτη με τις τεχνικές περιγραφές   και τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό ποσού των  19.978,23 €  (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α ) για την
εκτέλεση της υπηρεσίας  με τίτλο  « Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης
της Μαθητικής εστίας Γρεβενών για το έτος 2014». 

 
Β.  Εγκρίνει  την  εκτέλεση  της  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο  « Επιλογή  αναδόχου

παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής εστίας Γρεβενών για το έτος 2014»
με  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο
κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.  28/1980  με
υπάρχουσα πίστωση 19.978,23 €  για το έτος 2014.

Γ. Η δαπάνη  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου  οικ. Έτους 2014.

     Δ. Καταρτίζει τους όρους του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π. 28/1980 και
άλλες ισχύουσες διατάξεις,  ως εξής:



ΑΡΘΡΟ 1ο

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  02-01-2014, ήμερα  Πέμπτη,  στο Γραφείο
προμηθειών  του  Δήμου  Γρεβενών  (Πλατεία  Ελευθερίας  1  ),  από  την  Επιτροπή
Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  Ώρα  έναρξης  παραλαβής  προσφορών  ορίζεται  η
09.30π.μ και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

ΑΡΘΡΟ 2ο
    Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε
σύμφωνα με το αριθμ.  45.609/20-12-2013 πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη
από:

Τακτικά μέλη :
1 Κωσταρέλα Κωνσταντία Παναγιώτης Ως Πρόεδρο
2 Γκόλιας Αναστάσιος Βασίλειος Ως Μέλος
3 Κουλουκτσής Γεώργιος Ανδρέας Ως Μέλος
Αναπληρωματικά μέλη :
1

Γούλια Ηλιάνα Μιχαήλ
Υπάλληλος  του  Δήμου  της   ως
αναπληρωτή  Πρόεδρο

2 Ντανάση Αναστασία Βασίλειος Υπάλληλος  του  Δήμου  της     ως
αναπληρωματικό Μέλος

3 Παπαθεοδώρου Γκόλφω Αχιλλέας Υπάλληλος  του  Δήμου  της     ως
αναπληρωματικό  Μέλος

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Δεκτοί στον Διαγωνισμό
1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες και αλλοδαποί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης με οποιαδήποτε
μορφή επιχείρησης    
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 
γ. Κοινοπραξίες 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό
 Όσοι  πάροχοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό,  οφείλουν  να
προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α
β. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ,
τις  φορολογικές  υποχρεώσεις(  Φορολογική  ενημερότητα)  κατά  την  ημέρα  του
διαγωνισμού.
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για
το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή
ή  αρχή  τοπικής  αυτοδιοίκησης  για  όσους  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό
επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
-Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.



-Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής
εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη
ανάλογη διαδικασία.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
α.  Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  ίση  με  το  5%  της
προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα
με  την  παράγραφο  Ι  του  άρθρου  26  της  αριθμ.11389/1993  απόφασης  του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
-Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
-Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής
εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη
ανάλογη διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης , τις
φορολογικές  υποχρεώσεις(  Φορολογική  ενημερότητα)  κατά  την  ημέρα  του
διαγωνισμού.
.-Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την
εγγραφή  τους  στα  μητρώα  του  οικείου  επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμους
επαγγελματικούς καταλόγους.
Σύμφωνα με την αριθμ. 2854/1997 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και
την αριθμ. 667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όταν σε
διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού
ποινικού  μητρώου  έχουν  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  της  εταιρείας  ή  οι  διοικούντες
αυτήν.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον
αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Όταν  συμμετέχουν  εταιρείες  υποχρέωση  προσκόμισης  αποσπάσματος  ποινικού
μητρώου  έχουν  οι  διοικούντες  ή  νομίμως  εκπροσωπούντες  αυτές  .  Η  νόμιμη
εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας. Το απόσπασμα ποινικού
μητρώου θα προσκομισθεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

4. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 
β. Κοινοπρακτικό για την νομιμότητα της  νόμιμα.
γ.  Πιστοποιητικά  αρμόδιας  Δικαστικής  ή  Διοικητικής  Αρχής  από  τα  οποία  να
προκύπτει ότι τα μέλη της :
-Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
-Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής
εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη
ανάλογη διαδικασία.

•Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των Τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
•Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από
διαγωνισμούς  του  Δημοσίου,  των  Ν.Π.  ΔΔ   και  των  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
•Υπεύθυνη  δήλωση  διαγωνιζόμενου  με  την  οποία  να  βεβαιώνεται  ότι  δεν  έχει
υποπέσει  σε  σοβαρό  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



δημόσιου  τομέα,  καθώς  και  εάν  η  επιχείρηση  έχει  υποπέσει  στο  παράπτωμα
ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από το Ν.Π.ΔΔ.
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα,  δηλώσεις  και  πιστοποιητικά δεν  είναι  πλήρη,  η
προσφορά Θεωρείται  ελλιπής  και  δεν  λαμβάνεται  υπόψη.  Στην περίπτωση αυτή
επιστρέφεται,  χωρίς  να  ανοιχθεί  ο  σφραγισμένος  φάκελος  που  περιέχει  την
οικονομική προσφορά.
Εφίσταται  ιδιαίτερα  η  προσοχή  όσων  θα  πάρουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  ότι  οι
προσφορές  κατατίθενται  αυτοπροσώπως.  Οι  κοινοπραξίες  εκπροσωπούνται  από
μέλος τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 
Εφόσον  οι  πάροχοι  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπροσώπους  τους,
υποβάλλουν  βεβαίωση  εκπροσώπησης,  αρμοδίως  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της
υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
Κανένας  δεν  μπορεί  να  εκπροσωπεί  στο  διαγωνισμό,  περισσότερες  από  έναν
διαγωνιζόμενο με οποιοδήποτε μορφή. (Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι
προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από
μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό

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 το νόμο ένορκη
δήλωση,  αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη  δήλωση,  αρμοδίως
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού

1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
β.Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν στην
φύλαξη της Μαθητικής εστίας.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
β.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  τουλάχιστον  του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όταν
συμμετέχουν εταιρίες  υποχρέωση προσκόμισης  αποσπάσματος  ποινικού  μητρώου
έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές.
Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση
μη προσκόμισής του, αυτό μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
με βάση την αριθμ. 2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β’/1-3-
2005).
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Φάκελος προσφοράς
1.Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο και
καλά σφραγισμένο φάκελο. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου
αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
2.Οι προσφορές Θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε
καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς
με κεφαλαία γράμματα:



•Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
•Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια.
•Ο αριθμός της διακήρυξης.
•Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
•Τα στοιχεία του αποστολέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο
προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την  προσφορά  στοιχεία  και
ειδικότερα:
•Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
και η εγγύηση συμμετοχής.
Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο (2) υποφακέλους 
1.Ο  υποφάκελος  «ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  » θα  πρέπει  να  περιέχει:  όλα  τα
δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας καθώς  και  δικαιολογητικά  για  την
νομιμότητα της επιχείρησης α)Υπεύθυνη δήλωση    με αναλυτική περιγραφή των
μεθόδων  υλοποίησης,  επόπτευσης  και  ελέγχου  των  εργασιών  και  του  τρόπου
αντιμετώπισης  του  συγκεκριμένου  έργου.  β)  Υπεύθυνη  δήλωση     που  θα
παρέχοντα  γενικές  πληροφορίες  για  τα  χαρακτηριστικά  ,τη  δραστηριότητα  ,τη
τεχνική υποδομή ,το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα
παραγωγής  του  ζητούμενου  έργου.  Επίσης  περιγραφή  των  μέσων  ποιοτικού
ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, του τεχνικού εξοπλισμού και
των υπευθύνων για  τον  έλεγχο  αυτό.  Γ)  Υπεύθυνη  δήλωση    για  το  επαρκές
προσωπικό επαρκές που θα απασχολήσει.  Η επάρκεια αυτή θα αποδεικνύεται  με
υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρονται  τα δύο (2)  άτομα που θα απασχοληθούν
για την φύλαξη, και ο επόπτης που θα εποπτεύει, το προσωπικό φύλαξης που  θα
είναι υπεύθυνος να  δίνει αναφορά των πεπραγμένων στην διεύθυνση της Μ.Ε. .
2.  Ο  υποφάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», όπου  έξω  από  αυτόν  θα
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (6.2 της παρούσας διακήρυξης). Μέσα
στο  φάκελο  αυτό  θα  περιέχεται  η  προσφορά  του  διαγωνιζόμενου  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.
3.Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξύσματα,  σβησίματα,  προσθήκες  και
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι  καθαρογραμμένη  από  τον  προσφέροντα.  Η  Επιτροπή  Διενέργειας  του
Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
4.Ο προσφέρων θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως και  ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της διακήρυξης,  εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων
να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους
όρους  της  διακήρυξης,  προκειμένου  να  αξιολογηθούν.  Μετά  την  κατάθεση  της
προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή  κάθε  διευκρίνιση,  τροποποίηση  ή  απόκρουση
όρου  της  διακήρυξης  ή  της  προσφοράς.  Διευκρινίσεις  δίνονται  από  τον
προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιόν
της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία που ζητήθηκαν.
5.Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
6.Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  εφόσον  υπάρξουν,  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.
7.΄Ολοι οι πρωτότυποι φάκελοι αριθμούνται και μονογράφονται από τα μέλη της
επιτροπής. Ο έλεγχος γίνεται σε τρία (3) στάδια ως εξής:
Κατά το πρώτο στάδιο αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται από τα
μέλη της επιτροπής οι υποφάκελοι.
Ο  υποφάκελος  με  την  οικονομική  προσφορά  δεν  αποσφραγίζεται,  αλλά
μονογράφεται  από  την  επιτροπή  παρουσία  των  διαγωνιζόμενων  και  φυλάσσεται



μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής
προσφοράς.
Στη  συνέχεια  αποσφραγίζεται  ο  υποφάκελος  με  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής
,μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο ,παρουσία των
διαγωνιζόμενων.
Αφού σε κλειστή συνεδρίαση διαπιστωθεί η πληρότητα των φακέλων συντάσσεται
πρακτικό με τις εταιρείες που προκρίνονται στην επόμενη φάση.
Κατά  το  δεύτερο  στάδιο  αποσφραγίζεται  ο  φάκελος  με  την  τεχνική  προσφορά,
μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα τεχνικά στοιχεία του φακέλου ανά φύλλο
παρουσία των διαγωνιζομένων.
Στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση αφού διαπιστωθεί η πληρότητα των φακέλων
τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων ,συντάσσεται  πρακτικό με τις  εταιρείες
που προκρίνονται στην επόμενη φάση και τις αντίστοιχες βαθμολογίες τους ανά
κριτήριο αξιολόγησης.
Μετά την διαδικασία ελέγχου των υποφακέλων αυτών ο πρόεδρος της επιτροπής
διαγωνισμού ανακοινώνει την απόφαση της επιτροπής και συντάσσεται πρακτικό.
Κατά το τρίτο στάδιο η επιτροπή διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση βεβαιώνει το
απαραβίαστο  του  υποφακέλου  των  οικονομικών  προσφορών,  αποσφραγίζει  και
μονογράφει  τα  υπάρχοντα  σε  αυτό  έγγραφα.  Μετά  την  αποσφράγιση  των
οικονομικών προσφορών ακολουθεί ανακοίνωση τιμών και συντάσσεται το σχετικό
πρακτικό της επιτροπής με το οποί προτείνεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κριτήριο για την κατακύρωση του ανωτέρω έργου και την τελική επιλογή
του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή . 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Εγγυήσεις
1.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
•α)  Η  εγγύηση  συμμετοχής  εκδίδεται  υπέρ  του  συμμετέχοντος  για  ποσό  που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας του έργου της φύλαξης και αορίστου διάρκειας ή διάρκειας ενενήντα (90)
τουλάχιστον  ημερών  η  οποία  θα  επιστραφεί  στον  πρώτο  και  στον  δεύτερο
μειοδότη , την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση.
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο  πάροχος  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  υποχρεούται  πριν  ή  κατά  την
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει  εγγύηση καλής  εκτέλεσης  της σύμβασης
ύψους 10% επί  της  συνολικής  προϋπολογισθείσας  αξίας  της  εργασίας  χωρίς  το
Φ.Π.Α. Η εγγύηση θα έχει ισχύ μέχρι την λήξη της σύμβασης. Η εγγύηση αυτή θα
επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Συμβατικός χρόνος -Διάρκεια σύμβασης

Ο συμβατικός χρόνος του έργου είναι από  την υπογραφή της σύμβαση
και για ένα ημερολογιακό έτος συμπεριλαμβάνονται των αργιών εξαιρέσιμων και
τις  ημέρες  που  η  Μ.Ε  θα  είναι  κλειστή  λόγω  των  διακοπών  του  Πάσχα,  των
Χριστουγέννων και τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται με την έναρξη της λειτουργίας της σύμβασης , να
καταθέσει στην Μ.Ε Γρεβενών κατάσταση με τα ονόματα των εργαζομένων και του
επόπτη που θα απασχολεί  και να ενημερώνει αυθημερόν την υπηρεσία για κάθε
αλλαγή που γίνεται με σχετική επιστολή.

Ο μισθός ,δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα ,εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ
και  κάθε  άλλη  εισφορά  υπέρ  των  εργαζομένων  που  έχει  σχέση  με  το  έργο
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Λήψη πληροφοριών
1.Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη εργασία, αυτές παρέχονται μέχρι και την



προηγουμένη ημέρα πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή
των  προσφορών.  Οι  προσφορές  μπορεί  να  κατατίθενται  ή  να  αποστέλλονται
ταχυδρομικά,  επί  αποδείξει,  στο  Δήμο Γρεβενών  (Οδός Πλατεία  Ελευθερίας  ,
αριθμός  1,  Τ.Κ.  51100  Γρεβενά  ) μέχρι  την  προηγούμενη  ημέρα  του
διαγωνισμού και αφού λάβει πρωτόκολλο από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου
2.Τμήματα της διακήρυξης και  στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή
(εκτός  της  διακήρυξης),  είναι  ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός,  οι  τεχνικές
προδιαγραφές και το τιμολόγιο προσφοράς.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών : 2462350887 2462350864 FΑΧ· :
2462350864  Αρμόδιος  υπάλληλος:  Δημήτριος  Στέφος,  E-mail:
stefos@0641.syzefxis.gov.gr

ΑΡΘΡΟ 11ο
Τρόπος Πληρωμής
1.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τιμολόγιο επί πιστώσει που θα εκδίδεται
κάθε μήνα. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια
υπηρεσία  του  Δήμου  .  Δηλαδή  μαζί  με  το  τιμολόγιο  θα  κατατίθενται  και  τα
δικαιολογητικά για την ασφάλιση των υπαλλήλων που απασχολεί και της καταβολής
του μισθού των .
2.Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει  από την Υπηρεσία
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, ο Δήμος
καθίσταται  υπερήμερο  και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να  απαιτείται  όχληση  από  τον
συμβασιούχο.

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης
1.Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) τουλάχιστον τοπική εφημερίδα
κατά  τα  νόμιμα  καθώς  και  στο  website  του  Δήμου  Γρεβενών
www  .  dimosgrevenon  .  gr   θα αναρτηθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
,και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Γρεβενών  .
2.Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας,
αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον ανάδοχο.

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  404/2013.
……………………………………………..............................................................
Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
 Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 24-12-2013

                                                          Ο
  Π ρ ό ε δ ρ ο ς

                                                                         

Δημοσθένης Κουπτσίδης
 Δήμαρχος

http://www.dimosgrevenon.gr/
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