
 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

 



 

 

2

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών ∆ηµιουργίας αρδευτικού δικτύου στο πάρκο 

σιδηροδρόµων του ∆ήµου Καλαµάτας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014  του Ν. 

3852/2010, του Ν. 3463/06, του Π.∆. 28/80, την Υπ. Απ. 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ), του Π.∆. 18/00, του Ν. 

2286/95,  του Π.∆. 346/98, το Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3801/2009 καθώς και το 

Π.∆. 60/07 όπως αυτά ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της δηµοπράτησης. 

Η σύµβαση που θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση θα έχει διάρκεια τριών µηνών, µε δυνατότητα 

παράτασης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία, µε ανάλογη πρόσθετη αµοιβή. Το 

αντικείµενο της διακήρυξης προδιαγράφεται αναλυτικά στα οικεία τεύχη της µελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε το σύστηµα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και θα είναι πρόχειρος 
ανοιχτός δηµόσιος διαγωνισµός. 
 Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 32.619,6 € συµπεριλαµβανοµένου και του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

2.1.Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες 
Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου της ηµεδαπής, που αποδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα 
και έχουν εµπειρία σε θέµατα συντηρήσεων πρασίνου. 

Οι ενώσεις φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν µέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν 
ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι 
σε περίπτωση που θα επιλεγούν θα συστήσουν κοινοπραξία σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο 
διαγωνισµό δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της µίας προσφορές. 

2.2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 
Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 
συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

2.3. ∆ικαίωµα απόρριψης προσφοράς 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά, ανεξάρτητα από το 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός. 
Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα για τον προσφέροντα. 
Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι πρόσφατα ή εντός ορίων όπου ρητά 

αναφέρονται τέτοια όρια. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 
διακήρυξης έως την προηγουµένη ηµέρα της δηµοπρασίας από τη ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας (Παπατσώνη 4) και στο τηλέφωνο 2721360845. 

3.2. Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα 
όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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4.1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό κατά την ηµέρα και ώρα 
της διενέργειάς του (11/03./2015 και ώρα 11:00) στην αίθουσα διαγωνισµών της ∆/νσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας (Παπατσώνη 4). 

4.2. Επίσης οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται και στη ∆/νση: ∆ήµος Καλαµάτας, 
Αριστοµένους 28, Καλαµάτα, ΤΚ 24100, µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές 
θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, µε ευθύνη του προσφέροντος. 

4.3. ∆εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ώρα ή ηµέρα είτε 
δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους 
προσφέροντες. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στην Ελληνική Γλώσσα. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 
- Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 
- Τα στοιχεία του διαγωνισµού (τίτλος, κ.λπ.) 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
- Τα στοιχεία του αποστολέα 

5.2. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία ως εξής: 
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. 
Ο φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Η ̟εριεχόµενη οικονοµική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να αναγράφει το ̟οσοστό έκ̟τωσης της ̟ροσφοράς 
αριθµητικά και ολογράφως, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 6:   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τέσσερις (4) µήνες προσµετρούµενοι από 
την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν 
ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο ∆ήµος θα απευθύνει ερώτηµα προς τους 
συµµετέχοντες, αν αποδέχονται τη παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι συµµετέχοντες 
οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις 
εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δικαιούµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την προσφορά να καταθέσουν, 
επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, θα είναι ύψους πεντακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών  
(530,40€). 
β. Προκειµένου περί φυσικού προσώπου, απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα, σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
γ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους, µε το οποίο 
βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελµα αυτών καθώς και η άσκηση του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισµού. 
δ. 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 και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
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ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
στ. Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν και δικαιολογητικά σύστασής τους (καταστατικό, τυχόν 
τροποποιήσεις, κ.λπ., από τα οποία εκτός των άλλων να προκύπτει και το εξουσιοδοτηµένο όργανο ή φυσικό 
πρόσωπο, που µπορεί να αποφασίσει για την συµµετοχή στον διαγωνισµό). 
ζ. Για τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να υπάρχει σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό τους απόφαση 
συµµετοχής τους στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και ορισµός του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου τους. 
η. Πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο να αποδεικνύεται η γνώση της γεωπονικής επιστήµης (γεωπονίας, 
δασολογίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ).  

Οι Ενώσεις και Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία.  
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των µελών της Ένωσης ή και της Κοινοπραξίας αλληλεγγύως. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, εκτός από τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσουν: 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 
οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. 
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα διαθέτουν  τον απαιτούµενο κηποτεχνικό εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα για την 
µετακίνηση των συνεργείων τους καθώς και φορτηγό για την αποκοµιδή των προϊόντων καθαρισµού. 
- Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να 
κατατεθούν για καθένα από τους συµµετέχοντες στην ένωση. 

Σε ̟ερί̟τωση φυσικών ή νοµικών ̟ροσώ̟ων, ̟ρέ̟ει α̟ό κάθε συµµετέχοντα να υ̟άρχει δήλωση 
υ̟ογεγραµµένη α̟ό το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο ή φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την 
ε̟ιχείρηση, µε την ο̟οία θα ορίζεται ο κοινός εκ̟ρόσω̟ος για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα διαγωνισµών της ∆/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας (Παπατσώνη 4) υπό την επιτροπή διαγωνισµού, που έχει ορίσει η Οικονοµική Επιτροπή µε την 
493/2014 απόφαση. 
8.1. Συµµετοχή στον διαγωνισµό. 

Ο εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόµενου πρέπει µε ποινή αποκλεισµού να έχει έτοιµα για επίδειξη ή 
παράδοση στην Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού και στον τόπο, ηµέρα και ώρα που έχουν καθοριστεί, 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
1. Τα έγγραφα που προβλέπονται από το νόµο για τον ορισµό του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του 
(πρακτικά του ∆.Σ., συµβολαιογραφικά πληρεξούσια κ.λ.π.).  
 2. ∆ηλώσεις αποδοχής της εξουσιοδότησης. 
8.2. ∆ιεξαγωγή 
      Πριν από την παραλαβή του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ελέγχονται από την 
Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, τα στοιχεία και η αυτοπρόσωπη εµφάνιση 
του εκπροσώπου, όπως αυτός αναφέρεται στις διατάξεις που είναι γραµµένες επάνω στο «ΦΑΚΕΛΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και αποκλείονται από την παραπέρα συµµετοχή οι µη πληρούντες τις 
προϋποθέσεις συµµετοχής.    
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια εταιρείες ή κοινοπραξίες. 
Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να 
συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές 
προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας.  

∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας που 
συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο.  
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8.3. Υποβαλλόµενοι Φάκελοι - Περιεχόµενα  
 Στην συνέχεια και αφού ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών, ο εκπρόσωπος θα 

παραδώσει στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού φάκελο µε γραµµένο εξωτερικά τον τίτλο της 
επιχείρησης, την διεύθυνση, τον αριθµό του τηλεφώνου και την ένδειξη:  

" ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ" 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

Ο φάκελος εσωτερικά θα περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής όπως αυτά προαναφέρθηκαν και τον 
σφραγισµένο φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαµβάνει την 
προσφορά του διαγωνιζόµενου. 
8.4. Κατόπιν αριθµείται ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» µε αύξοντα αριθµό και 
παραλαµβάνεται. Στη συνέχεια, αριθµείται µε αύξοντα αριθµό το κάθε δικαιολογητικό του φακέλου. Τα 
έγγραφα καταγράφονται περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι µε τους όρους 
της διακήρυξης και το Νόµο, σε επήκοο των παρισταµένων.     
Ο εσωτερικός φάκελος µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν  
αποσφραγίζεται, αλλά γράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου.  
8.5. Αφού λήξει η καταγραφή, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία συµµετοχής που περιέχονται στους φακέλους 
και σε µυστική συνεδρίαση αποφασίζει για τους τυχόν αποκλειόµενους. 
8.6. Κατόπιν η Επιτροπή ανακοινώνει τα ονόµατα όσων διαγωνιζόµενων τυχόν αποκλείονται από τη συνέχιση 
του διαγωνισµού και τους λόγους αποκλεισµού κάθε ενός και καλεί τους εκπροσώπους τους να παραλάβουν 
τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Εάν οι εκπρόσωποι εκδηλώσουν την πρόθεση να υποβάλλουν ένσταση 
τότε οι ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ παραµένουν στα χέρια της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού.  
 
 ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ  

 Οι φάκελοι των προσφορών όσων γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία,  αποσφραγίζονται κατά σειρά και 
ανακοινώνονται µεγαλόφωνα.  

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν συµφωνούν µε τους όρους της 
διακήρυξης απορρίπτονται.   

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που προσέφερε την µεγαλύτερη έκπτωση, σε περίπτωση δε 
κατά την οποία περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια έκπτωση προσφοράς γίνεται κλήρωση µεταξύ 
αυτών. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δηµοπρασίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
10.1. Ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί αρµοδίως. 

Το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά τη σχετική απόφαση οικονοµικής επιτροπής, 
αποφαινόµενης και επί των τυχόν ενστάσεων, υποβάλλονται προς έγκριση.  
10.2. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού επιτρέπεται να ακυρωθεί µόνο για έναν από τους παρακάτω λόγους : 
- Για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά µόνο εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού.  
- Εάν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από τον εργοδότη. 
- Εάν ο ανταγωνισµός, κατά την κρίση της αρµόδιας για την έγκριση αρχής, υπήρξε ανεπαρκής και αν 
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόµενων για αποφυγή πραγµατικού 
ανταγωνισµού. 
10.3. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα της απόρριψης όλων των προσφορών κατά την απόλυτη κρίση του, 
χωρίς να δηµιουργείται δικαίωµα αποζηµίωσης από την αιτία αυτή. 
10.4. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης του διαγωνισµού βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου.  
10.5. Εάν δεν κοινοποιηθεί στο µειοδότη η απόφαση έγκρισης του διαγωνισµού µέσα στην προθεσµία ισχύος 
της προσφοράς τους που ορίστηκε, µπορεί ο ίδιος να δηλώσει έγγραφα ότι ανακαλεί οριστικά την προσφορά 
του. Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής µέσα σε δέκα µέρες.  
 
ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
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Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισµού υποβάλλονται έγγραφα και απευθύνονται προς τον 
πρόεδρο της Επιτροπής που διενεργεί τον διαγωνισµό. Αυτές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, 
µέχρι και την επόµενη από την διεξαγωγή του διαγωνισµού εργάσιµη µέρα. 

Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων, επιστρέφονται στους διαγωνιζόµενους που 
αποκλείσθηκαν από τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και δεν υπέβαλαν εµπρόθεσµα ενστάσεις οι 
«ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σφραγισµένοι.   
 
ΑΡΘΡΟ 12:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία, καθένας από τους συµµετέχοντες 
ευθύνεται εις ολόκληρο. 

Ο ∆ήµος δικαιούται να παρατείνει χρονικά τη σύµβαση και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του µε ανάλογη πρόσθετη αµοιβή, η οποία θα προκύπτει 
αναλογικά από τον επιπλέον χρόνο σε σχέση µε το αρχικά καθορισµένο ποσό αµοιβής και τον αντίστοιχο 
χρόνο της αρχικής σύµβασης. Αυτό δικαιούται να το προτείνει και ο Ανάδοχος στην τελική του έκθεση ή 
νωρίτερα εφόσον το κρίνει σκόπιµο 

 
ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύµβασης ορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό 
(5%) της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.. 

Συµπληρωµατικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης απαιτούνται και σε κάθε µεταγενέστερη αύξηση του 
χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης κατά το ποσοστό της προηγούµενης παραγράφου, λογιζόµενα στα 
ποσά της αύξησης. Οι συµπληρωµατικές αυτές εγγυήσεις κατατίθενται από τον ανάδοχο στην επιβλέπουσα 
υπηρεσία πριν από την πληρωµή των πρώτων λογαριασµών, που εκδίδονται κατά υπέρβαση των αρχικών 
ποσών. 

Σε περίπτωση µη κατάθεσης των συµπληρωµατικών εγγυήσεων, παρακρατούνται από τους πρώτους 
λογαριασµούς πληρωµής που εκδίδονται κατά υπέρβαση του αρχικού αντικειµένου, τα ποσά που αντιστοιχούν 
στα ποσοστά αυτά.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συµπληρώνονται µε τις κρατήσεις στις εντολές πληρωµής που εκδίδονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80. Τις κρατήσεις αυτές µπορεί να αντικαταστήσει ο ανάδοχος µε 
εγγυητικές επιστολές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους καλύπτουν στο σύνολό τους, 
χωρίς διάκριση, την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του εργοδότη 
κατά του αναδόχου, που µπορεί να προκύψει εξαιτίας της εκτέλεσης της εργασίας. 

Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε τρεις (3) µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωσή της. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος της διαγωνισµού κοινοποιείται στο µειοδότη, που καλείται σε 
ορισµένο τόπο και χρόνο, µέσα σε προθεσµία όχι µεγαλύτερη από δέκα πέντε (15) ηµέρες, να καταθέσει τις 
εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται στο Π.∆. 28/80 και να υπογράψει τη σύµβαση. 

Η σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των οργανωµένων χώρων πρασίνου του ∆ήµου 
Καλαµάτας συντάσσεται βάσει της απόφασης έγκρισης του ∆ιαγωνισµού για το ποσό του προϋπολογισµού 
προσφοράς. 

Αν ο µειοδότης δεν εµφανιστεί µέσα στην προθεσµία που έχει ταχθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση του εργοδότη. Μη εµφάνιση του µειοδότη συνιστά και η µη εµπρόθεσµη προσκόµιση της εγγύησης 
που απαιτείται για την υπογραφή της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 15:   ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά, µετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της 
παρεχοµένης υπηρεσίας. Το ποσόν της κάθε πληρωµής θα ισούται µε τη πιστοποιηµένη δαπάνη. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.  
Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλµατος πληρωµής. 
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Η πληρωµή θα γίνεται σε Ευρώ (€), στο όνοµα του δικαιούχου 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 
Σε κάθε είδους πληρωµή περιλαµβάνονται ανηγµένα και τα εξής: 

α. Τα γενικά και ειδικά έξοδα του Αναδόχου 
β. Οι φόροι του, οι εισφορές στα κάθε είδους ταµεία και κάθε είδους προβλεπόµενες κρατήσεις 
γ. Οι επιµέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του, δηλαδή µισθοί και δώρα 
προσωπικού, επιδόµατα, κάθε δαπάνη τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού και 
γενικά κάθε δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη. πλην του Φ.Π.Α.  
δ. Οι αµοιβές του κάθε ειδικότητας απασχολούµενου βοηθητικού προσωπικού, καθώς επίσης και κάθε είδους 
δαπάνη δια χρήση ή προµήθεια εξοπλισµού που θα πρέπει να διαθέσει ο Ανάδοχος στα πλαίσια των 
υπηρεσιών του, είτε απασχολούνται και διατίθενται στην Υπηρεσία είτε στα γραφεία του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 16:  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η επίβλεψη θα εξετάζει την ποσότητα και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, τις απαιτήσεις του ∆ήµου και τις επιπρόσθετες οδηγίες που τυχόν 
έχουν δοθεί προς αυτόν και θα πιστοποιεί ανάλογα τους αντίστοιχους λογαριασµούς για την τµηµατική 
πληρωµή του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί επακριβώς τις υποδείξεις της επίβλεψης. 
Για την πιστοποίηση κάθε τµηµατικής πληρωµής θα συντάσσονται και θα υπογράφονται και τα 

αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής των επιµέρους υπηρεσιών (πιστοποιητικά ελέγχου, όπως αναφέρονται 
στην µελέτη).  

 
 

Για την σύνταξη Θεωρήθηκε 

Καλαµάτα 20/02/2015 

 

Καλαµάτα .../02/2015 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

   

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

Τεχνολόγος Γεωπόνος  

  

 


