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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   47/2012 

(συνεχιζόµενη)  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   377/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 

µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται σε 

συνεχιζόµενη, από την Τρίτη 27 Νοεµβρίου 2012 (47η/2012 συνεδρίαση - 

υπ’ αριθµ. πρωτ. 70811/23-11-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 

σύµφωνα µε το νόµο), συνεδρίαση, η οποία  δεν ολοκληρώθηκε, λόγω της 

στάσης εργασίας των δηµοτικών υπαλλήλων, µετά από οµόφωνη αποδοχή 

του Σώµατος.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος 

Καλαµάτας, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ.: 1) 

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Πολίτης 

∆ηµήτριος, 5) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 6) Φωτέας Νικόλαος. 

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Μπρεδήµας Θεόδωρος.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης κανονικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για τον «Καθαρισµό των δηµοτικών κτηρίων έτους 2013». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 23-11-2012 εισήγηση του 
Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου 
Καλαµάτας η οποία έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης κανονικού µειοδοτικού διαγωνισµού 
για τον καθαρισµό ∆ηµοτικών κτιρίων έτους 2013>>      

 
    Σας διαβιβάζοµε σχέδιο κατάρτισης όρων διακήρυξης (υπ’ αριθµ. 09/2012 µελέτη της 
∆/νσης Οικονοµικών) κανονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για τον καθαρισµό 
∆ηµοτικών κτιρίων για το έτος 2013, προϋπολογισµού 80.830,43 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α), και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
Σηµειωτέον ότι ο παραπάνω διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 28/80 (παροχή υπηρεσίας),του νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06) και του Ν. 2286/95.  
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
(υπογραφή) 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
«µε εντολή» 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  
κανονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για τον καθαρισµό ∆ηµοτικών κτιρίων 
έτους 2013, σύµφωνα µε το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τµήµα 
Προµηθειών και Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αντικείµενο της ̟αρούσας διακήρυξης είναι η σύναψη σύµβασης για τον 
καθαρισµό των δηµοτικών κτιρίων για το οικονοµικό έτος 2013,  σύµφωνα µε τον 
Ν.3463/2006, του Π.∆ 28/1980 και σε συνδυασµό µε τους Ν. 3731/2008, Ν. 2286/95 
και του Π.∆ 346/98 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό το Π.∆. 18/00, του Π.∆. 118/2007, και 
του Π.∆. 60/07 και τον Ν. 3863/2010, ό̟ως αυτά ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της 
δηµο̟ράτησης. 

Η σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί µετά την κατακύρωση θα έχει διάρκεια δώδεκα  
(12) µήνες., µε δικαίωµα ̟αράτασης τριών (3) µηνών. Το αντικείµενο της διακήρυξης 
̟ροδιαγράφεται αναλυτικά στα οικεία τεύχη της µελέτης. 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ο διαγωνισµός θα είναι κανονικός ανοικτός δηµόσιος και µειοδότης θα 
αναδειχθεί αυτός ̟ου θα ̟ροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο τιµολόγιο ̟ροσφοράς 
(τιµή/m2 καθαριζόµενης ε̟ιφανείας /µήνα). 

 Ο ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟αροχής υ̟ηρεσιών ανέρχεται σε  80.830,43 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

2.1.Στον διαγωνισµό µ̟ορούν να συµµετέχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσω̟α ή 
Ενώσεις ή Κοινο̟ραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώ̟ων Ιδιωτικού ∆ικαίου της 
ηµεδα̟ής, ̟ου α̟οδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα. 

Φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ου συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή 
νοµικά ̟ρόσω̟α στο διαγωνισµό δεν µ̟ορεί να µετέχει σε ̟ερισσότερες της µίας 
̟ροσφορές. 

2.2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

Όσοι α̟οκλείστηκαν τελεσίδικα α̟ό κά̟οια άλλη ∆ηµόσια Υ̟ηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί 
δεν εκ̟λήρωσαν τις συµβατικές τους υ̟οχρεώσεις. 

2.3. ∆ικαίωµα α̟όρριψης ̟ροσφοράς 

Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να α̟ορρίψει αιτιολογηµένα 
̟ροσφορά, ανεξάρτητα α̟ό το στάδιο στο ο̟οίο βρίσκεται ο διαγωνισµός. 

Η για ο̟οιονδή̟οτε λόγο α̟όρριψη ̟ροσφοράς δεν δηµιουργεί κανένα 
δικαίωµα για τον ̟ροσφέροντα. 

Όλα τα ̟ιστο̟οιητικά ̟ου ζητούνται θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ρόσφατα ή εντός 
ορίων ό̟ου ρητά αναφέρονται τέτοια όρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το ̟εριεχόµενο 
της ̟αρούσας διακήρυξης έως την ̟ροηγουµένη ηµέρα της δηµο̟ρασίας α̟ό την 
∆/νση  Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών & Α̟οθήκης  του ∆ήµου 
Καλαµάτας (Αριστοµένους 28) και στο τηλέφωνο 2721360718. 

3.2. Η υ̟οβολή ̟ροσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή 
α̟ό τον ̟ροσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται στην Ε̟ιτρο̟ή ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό 
κατά την ηµέρα και ώρα της διενέργειάς του (27/12/2012 ηµέρα Πέµ̟τη                                                               
και ώρα 11:00̟.µ.) στην αίθουσα διαγωνισµών της ∆/νσης  Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, 
Τµήµα Προµηθειών & Α̟οθήκης  του ∆ήµου Καλαµάτας (Αριστοµένους 28). 

4.2. Ε̟ίσης οι ̟ροσφορές µ̟ορούν να α̟οστέλλονται και στη ∆/νση: ∆ήµος 
Καλαµάτας, Αριστοµένους 28, Καλαµάτα, ΤΚ 24100, µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο, µε την 
α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα ̟αραληφθούν και θα ̟ρωτοκολληθούν µέχρι 
την ̟ροηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του 
̟ροσφέροντος. 

4.3. ∆εν λαµβάνονται υ̟όψη ̟ροσφορές ̟ου είτε υ̟οβλήθηκαν µετά την 
καθορισµένη ώρα ή ηµέρα είτε δεν ̟ρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην ̟αρα̟άνω 
διεύθυνση. Οι ̟ροσφορές αυτές θα ε̟ιστρέφονται στους ̟ροσφέροντες. 
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ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο και υ̟οχρεωτικά 
στην Ελληνική Γλώσσα. 

Στο φάκελο κάθε ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 

- Ο ̟λήρης τίτλος της αρµόδιας Υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό 

- Τα στοιχεία του διαγωνισµού (τίτλος, κ.λ̟.) 

- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

- Τα στοιχεία του α̟οστολέα 

5.2. Μέσα στον φάκελο ̟ροσφοράς το̟οθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
̟ροσφορά στοιχεία ως εξής: 

      Στον κυρίως φάκελο το̟οθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η 
εγγύηση συµµετοχής. Τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι υ̟οψήφιοι ̟αροχής υ̟ηρεσιών καθαρισµού ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, 
να αναφέρουν τα εξής: 

i) Τον αριθµό των εργαζοµένων. 

ii) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 

iii) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην ο̟οία υ̟άγονται οι εργαζόµενοι. 

iv) Το ύψος του ̟ροϋ̟ολογιζόµενου ̟οσού ̟ου αφορά στις ̟άσης φύσεως 
νόµιµες α̟οδοχές αυτών των εργαζοµένων. 

v) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα ̟ροϋ̟ολογισθέντα ̟οσά. 

vi) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο (όταν ̟ρόκειται για 
καθαρισµό χώρων). 

 Τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά θα το̟οθετηθούν στον χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (µαζί µε την οικονοµική ̟ροσφορά). 

Η ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ̟αρούσα διακήρυξη. 

Ο φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η ̟εριεχόµενη οικονοµική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να αναγράφει το συνολικό ̟οσό 
της ̟ροσφοράς αριθµητικά και ολογράφως. 

Η οικονοµική ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να φέρει την υ̟ογραφή του υ̟οψηφίου 
αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6:   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τέσσερις (4) µήνες 
̟ροσµετρούµενοι α̟ό την ε̟όµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής 
̟ροσφορών. Προσφορές ̟ου αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της ̟αρα̟άνω 
αναφερόµενης, θα α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 

 Αν ̟ροκύψει θέµα ̟αράτασης της ισχύος των ̟ροσφορών ο ∆ήµος θα 
α̟ευθύνει ερώτηµα ̟ρος τους συµµετέχοντες, αν α̟οδέχονται τη ̟αράταση για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να α̟αντήσουν µέσα σε 
τρεις (3) ηµέρες και σε καταφατική ̟ερί̟τωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις 
συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν ̟αρατάσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δικαιούµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την 
̟ροσφορά να καταθέσουν, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό ̟ου ορίζεται σε ̟οσοστό 2% του 
̟ροϋ̟ολογισµού της µελέτης. ∆ηλαδή θα είναι: χίλια εξακόσια δεκαέξι   ευρώ και 
εξήντα ένα λε̟τά ( 1.616,61 €). 

 β. Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου του τό̟ου ό̟ου ασκούν το ε̟άγγελµά 
τους, µε το ο̟οίο βεβαιώνεται το ειδικό ε̟άγγελµα αυτών καθώς και η άσκησή του 
κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισµού. 

γ. Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση αρχή, α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει ότι είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (α̟ασχολουµένου ̟ροσω̟ικού και των ιδίων) και ως ̟ρος τις 
φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους. 

δ. Τα νοµικά ̟ρόσω̟α θα ̟ρέ̟ει να καταθέσουν και δικαιολογητικά σύστασής τους 
(καταστατικό, τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις, ̟ιστο̟οιητικό µεταβολών, α̟ό τα ο̟οία εκτός 
των άλλων να ̟ροκύ̟τει και το εξουσιοδοτηµένο όργανο ή φυσικό ̟ρόσω̟ο, ̟ου 
µ̟ορεί να α̟οφασίσει για την συµµετοχή στον διαγωνισµό). 

ε. Για τα νοµικά ̟ρόσω̟α θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σύµφωνα µε τον νόµο και το 
καταστατικό τους, α̟όφαση συµµετοχής τους, στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και 
ορισµός του εξουσιοδοτηµένου αντι̟ροσώ̟ου τους. 

Οι Ενώσεις και Κοινο̟ραξίες ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να 
καταθέσουν τα ̟αρα̟άνω κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά για κάθε ̟ρόσω̟ο ̟ου 
συµµετέχει στην ένωση ή στην κοινο̟ραξία.  

Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει 
τις υ̟οχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης ή και της Κοινο̟ραξίας αλληλεγγύως. 

Λοι̟ά δικαιολογητικά: 

- Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ότι η ̟ροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
̟αρούσας διακήρυξης, της ο̟οίας έλαβαν γνώση και α̟οδέχονται ̟λήρως και 
ανε̟ιφύλακτα. 

- Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν α̟οκλειστεί τελεσίδικα α̟ό κά̟οια άλλη ∆ηµόσια 
Υ̟ηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκ̟λήρωσαν τις συµβατικές τους υ̟οχρεώσεις. 

- Σε ̟ερί̟τωση ενώσεων ̟ροσώ̟ων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, οι ̟αρα̟άνω 
δηλώσεις ̟ρέ̟ει να κατατεθούν για καθένα α̟ό 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 δηµο̟ρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα διαγωνισµών της  ∆/νσης  Οικονοµικών 
Υ̟ηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών & Α̟οθήκης  του ∆ήµου Καλαµάτας (Αριστοµένους 
28 α̟ό την ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού, ̟ου έχει συγκροτηθεί µε την 48/2012 Α.Ο.Ε. 

Σε ̟ερί̟τωση α̟εργίας την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, η διαδικασία 
ανάδειξης µειοδότη θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την αµέσως ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα. 

8.1. Συµµετοχή στον διαγωνισµό. 
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Ο εκ̟ρόσω̟ος κάθε διαγωνιζόµενου ̟ρέ̟ει µε ̟οινή α̟οκλεισµού να έχει 
έτοιµα για ε̟ίδειξη ή ̟αράδοση στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού και 
στον τό̟ο, ηµέρα και ώρα ̟ου έχουν καθοριστεί, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Τα έγγραφα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το νόµο για τον ορισµό του εκ̟ροσώ̟ου και 
του ανα̟ληρωτή του (̟ρακτικά του ∆.Σ., συµβολαιογραφικά ̟ληρεξούσια κ.λ.̟.).  

 2. ∆ηλώσεις α̟οδοχής της εξουσιοδότησης. 

8.2. ∆ιεξαγωγή 

      Πριν α̟ό την ̟αραλαβή του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 
ελέγχονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, 
τα στοιχεία και η αυτο̟ρόσω̟η εµφάνιση του εκ̟ροσώ̟ου, ό̟ως αυτός αναφέρεται 
στις διατάξεις ̟ου είναι γραµµένες ε̟άνω στο  «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και α̟οκλείονται α̟ό την ̟αρα̟έρα συµµετοχή οι µη ̟ληρούντες τις 
̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής.    

8.3. Υ̟οβαλλόµενοι Φάκελοι - Περιεχόµενα  

 Στην συνέχεια και αφού ελεγχθεί η ̟ληρότητα των δικαιολογητικών αυτών, ο 
εκ̟ρόσω̟ος θα ̟αραδώσει στην ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής του διαγωνισµού φάκελο µε 
γραµµένο εξωτερικά τον τίτλο της ε̟ιχείρησης, την διεύθυνση, τον αριθµό του 
τηλεφώνου και την ένδειξη:  

                                            " Καθαρισµοί κτιρίων 2012 " 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

Ο φάκελος εσωτερικά θα ̟εριέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής ό̟ως αυτά 
̟ροαναφέρθηκαν και τον σφραγισµένο φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ̟ου ̟εριλαµβάνει την ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου. 

8.4. Κατό̟ιν αριθµείται ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» µε αύξοντα 
αριθµό και ̟αραλαµβάνεται. Στη συνέχεια, αριθµείται µε αύξοντα αριθµό το κάθε 
δικαιολογητικό του φακέλου. Τα έγγραφα καταγράφονται ̟εριλη̟τικά µεν, αλλά µε 
τρό̟ο ̟ου να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης και το Νόµο, 
σε ε̟ήκοο των ̟αρισταµένων.     

Ο εσωτερικός φάκελος µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
δεν  α̟οσφραγίζεται, αλλά γράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού 
φακέλου.  

8.5. Αφού λήξει η καταγραφή, η Ε̟ιτρο̟ή ελέγχει τα στοιχεία συµµετοχής ̟ου 
̟εριέχονται στους φακέλους και σε µυστική συνεδρίαση α̟οφασίζει για τους τυχόν 
α̟οκλειόµενους. 

8.6. Κατό̟ιν η Ε̟ιτρο̟ή ανακοινώνει τα ονόµατα όσων διαγωνιζόµενων 
α̟οκλείονται α̟ό τη συνέχιση του διαγωνισµού και τους λόγους α̟οκλεισµού κάθε 
ενός, και καλεί τους εκ̟ροσώ̟ους τους να ̟αραλάβουν τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Εάν οι εκ̟ρόσω̟οι εκδηλώσουν την ̟ρόθεση να υ̟οβάλλουν 
ένσταση τότε οι ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ̟αραµένουν στα χέρια της Ε̟ιτρο̟ής 
∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού.  

 

 ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ  

 Οι φάκελοι των ̟ροσφορών ̟ου γίνονται δεκτοί στη δηµο̟ρασία,  
α̟οσφραγίζονται κατά σειρά και ανακοινώνονται µεγαλόφωνα.  

Προσφορές ̟ου δεν φέρουν την υ̟ογραφή του µειοδότη ή δεν συµφωνούν µε 
τους όρους της διακήρυξης α̟ορρί̟τονται.   
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Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος ̟ου ̟ροσέφερε την χαµηλότερη 
τιµή, σε ̟ερί̟τωση δε κατά την ο̟οία ̟ερισσότεροι του ενός έχουν ̟ροσφέρει την ίδια 
τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υ̟οχρεούται να 
υ̟ογράψει το σχετικό ̟ρακτικό της δηµο̟ρασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

10.1. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται α̟ό την Οικονοµική ε̟ιτρο̟ή, µετά τη 
λήξη της ̟ροθεσµίας για την υ̟οβολή ενστάσεων.  

Η κατακυρωτική α̟όφαση υ̟οβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, 
είναι δε αµέσως εκτελεστή. 

10.2. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα της α̟όρριψης όλων των ̟ροσφορών κατά την 
α̟όλυτη κρίση του (̟άντα µε γνώµονα το συµφέρον της Υ̟ηρεσίας και τα οριζόµενα 
στην ̟αρούσα), χωρίς να υ̟άρχει δικαίωµα ένστασης α̟ό την αιτία αυτή.  

10.3. Εάν δεν κοινο̟οιηθεί στο µειοδότη η α̟όφαση έγκρισης του διαγωνισµού µέσα 
στην ̟ροθεσµία ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου ορίστηκε, µ̟ορεί ο ίδιος να δηλώσει 
εγγράφως ότι ανακαλεί οριστικά την ̟ροσφορά του. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, του 
ε̟ιστρέφεται η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής µέσα σε δέκα µέρες.  

 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Ενστάσεις κατά του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού υ̟οβάλλονται εγγράφως 
και α̟ευθύνονται ̟ρος τον ̟ρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Αυτές κατατίθενται στο ̟ρωτόκολλο του ∆ήµου, µέχρι και την ε̟όµενη α̟ό την 
διεξαγωγή του διαγωνισµού εργάσιµη µέρα. 

Μετά την ̟αρέλευση της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ενστάσεων, ε̟ιστρέφονται στους 
διαγωνιζόµενους ̟ου α̟οκλείσθηκαν α̟ό τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και δεν 
υ̟έβαλαν εµ̟ρόθεσµα ενστάσεις οι «ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
σφραγισµένοι.   

 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η ανακοίνωση ε̟ιλογής αναδόχου γίνεται εγγράφως ̟ρος τον ε̟ιλεγέντα α̟ό 
την Υ̟ηρεσία. 

Ο ∆ήµος δικαιούται να ̟αρατείνει χρονικά τη σύµβαση και ο Ανάδοχος 
υ̟οχρεούται να συνεχίσει να ̟ροσφέρει τις υ̟ηρεσίες του. Σε ̟ερί̟τωση ε̟έκτασης 
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσφέρει τις 
υ̟ηρεσίες του µε ανάλογη ̟ρόσθετη αµοιβή, η ο̟οία θα ̟ροκύ̟τει αναλογικά α̟ό 
τον ε̟ι̟λέον χρόνο σε σχέση µε το αρχικά καθορισµένο ̟οσό αµοιβής και τον 
αντίστοιχο χρόνο της αρχικής σύµβασης. Αυτό δικαιούται να το ̟ροτείνει και ο 
Ανάδοχος στην τελική του έκθεση ή νωρίτερα εφόσον το κρίνει σκό̟ιµο 

 

ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υ̟ογραφή της σύµβασης ορίζεται σε 
̟οσοστό ̟έντε ε̟ί τοις εκατό (5%) της ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης. 

Συµ̟ληρωµατικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης α̟αιτούνται και σε κάθε 
µεταγενέστερη αύξηση του χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης κατά το ̟οσοστό 
της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου, λογιζόµενες στα ̟οσά της αύξησης. Οι 
συµ̟ληρωµατικές αυτές εγγυήσεις κατατίθενται α̟ό τον ανάδοχο στην ε̟ιβλέ̟ουσα 
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υ̟ηρεσία ̟ριν α̟ό την ̟ληρωµή των ̟ρώτων λογαριασµών, ̟ου εκδίδονται καθ΄ 
υ̟έρβαση των αρχικών ̟οσών. 

Σε ̟ερί̟τωση µη κατάθεσης των συµ̟ληρωµατικών εγγυήσεων, 
̟αρακρατούνται α̟ό τους ̟ρώτους λογαριασµούς ̟ληρωµής ̟ου εκδίδονται καθ΄ 
υ̟έρβαση του αρχικού αντικειµένου, τα ̟οσά ̟ου αντιστοιχούν στα ̟οσοστά αυτά.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συµ̟ληρώνονται µε τις κρατήσεις στις εντολές 
̟ληρωµής ̟ου εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80. Τις κρατήσεις 
αυτές µ̟ορεί να αντικαταστήσει ο ανάδοχος µε εγγυητικές ε̟ιστολές σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις ̟ροηγούµενες ̟αραγράφους 
καλύ̟τουν στο σύνολό τους, χωρίς διάκριση, την ̟ιστή εφαρµογή όλων των όρων της 
σύµβασης και ο̟οιαδή̟οτε α̟αίτηση του εργοδότη κατά του αναδόχου, ̟ου µ̟ορεί 
να ̟ροκύψει εξαιτίας της εκτέλεσης του έργου. 

Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε έναν (1) χρόνο α̟ό τη βεβαιωµένη ̟εράτωσή 
της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική ̟εράτωση των 
̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών  α̟ό τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης 
και ύστερα α̟ό εκκαθάριση τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους δυο συµβαλλόµενους. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

Η α̟όφαση έγκρισης του α̟οτελέσµατος της διαγωνισµού κοινο̟οιείται στο 
µειοδότη, ̟ου καλείται σε ορισµένο τό̟ο και χρόνο, µέσα σε ̟ροθεσµία όχι 
µεγαλύτερη α̟ό δέκα (10) ηµέρες, να καταθέσει την εγγυητική ε̟ιστολή ̟ου 
̟ροβλέ̟εται στο Π.∆. 28/80 και να υ̟ογράψει τη σύµβαση. 

Η σύµβαση για τον καθαρισµό των κτιρίων του ∆ήµου Καλαµάτας συντάσσεται 
βάσει της α̟όφασης έγκρισης του ∆ιαγωνισµού για το ̟οσό του ̟ροϋ̟ολογισµού 
̟ροσφοράς. 

Αν ο µειοδότης δεν εµφανιστεί µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου έχει ορισθεί, 
κηρύσσεται έκ̟τωτος (µε τις συνέ̟ειες ̟ου ορίζονται α̟ό τον νόµο) µε α̟όφαση του 
αρµόδιου οργάνου. Μη εµφάνιση του µειοδότη συνιστά και η µη εµ̟ρόθεσµη 
̟ροσκόµιση της εγγύησης ̟ου α̟αιτείται για την υ̟ογραφή της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15:   ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η ̟ληρωµή θα γίνεται µετά την ̟ιστο̟οίηση της εκτέλεσης της ̟αρεχοµένης 
υ̟ηρεσίας.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλ̟.  

Οι ̟ληρωµές θα γίνονται µετά α̟ό την έκδοση τού σχετικού εντάλµατος 
̟ληρωµής. 

Η ̟ληρωµή θα γίνεται σε Ευρώ (€), στο όνοµα του δικαιούχου. 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε νόµιµη  εισφορά και κράτηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 16:  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ε̟ίβλεψη έγκειται στην εξέταση της ̟οιότητας των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών  
α̟ό τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και τις α̟αιτήσεις του 
∆ήµου.  
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ΑΡΘΡΟ 17:  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρξουν ισότιµες ̟ροσφορές, η ανάδειξη του µειοδότη θα 
γίνει κατό̟ιν κληρώσεως (ό̟ως ορίζεται α̟ό τον νόµο)και ̟αρουσία των 
ενδιαφεροµένων. 

Ισότιµες θεωρούνται οι ̟ροσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και ̟ου είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 

Αν κατά την διάρκεια της σύµβασης ̟ροκύψουν καινούργιες ανάγκες (̟ου 
αρχικά δεν είχαν ̟ροβλεφθεί) ε̟ί ̟λέον καθαριότητας, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να 
τις καλύψει, µε αµοιβή ανάλογη ανά τ.µ. µε αυτή ̟ου θα κατακυρωθεί υ̟έρ του ο 
διαγωνισµός.  

 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµήτριος Μπούχαλης     1. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος 

  4. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  5. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  6. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 10 ∆εκεµβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


