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προκηρύσσει διεθνή ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς, για την ανακήρυξη µειοδοτών, ανά 
εργασία, για την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών ( µηχανικών – κλπ ) & τις 
εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία, των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά το έτος 2012. 
Η προσφορά θα πρέπει να συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης για την «Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων», 
προϋπολογισµού 297.560,97 € επί πλέον Φ. Π. Α. 23 %  68.439,03 € για τις αντίστοιχες 
ανάγκες του ∆ήµου Κατερίνης. Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται 
αναλυτικά στην από  17-02-2012 Τεχνική  Περιγραφή, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας διακήρυξης. Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του 18ου άρθρου του Π. ∆. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί 
εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο. Τ. Α.», είναι δέκα (10) ηµέρες από την τελευταία, 
σύµφωνα µε την 5η παράγραφο του 15ου άρθρου του Π. ∆. 28/1980, δηµοσίευση της 
περίληψης της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις εξής διατάξεις : 

· Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί 

καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προµήθειας 
καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει 
Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν. ∆/τος 2396/53». 

· Π.∆. 60 (ΦΕΚ Α΄/64/16.3.2007) Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας «Περί Κρατικών 

Προµηθειών» προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο (Ε.Ε.). 

· Π.∆. 28/1980/τ.Α’/11 – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προµήθειες και του άρθρου 41 

«Τροποποίησις προϋπολογισµού - Παράτασις προθεσµίας». 

· Απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 – (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α. » 

· Ν. 2286/95/τ.Α’/19 - «Περί Προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών 

θεµάτων». 

· N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

· του Π.∆. 370/95/τ. Α’/119 - και του Π.∆. 105/2000/τ. Α’/100 - τα οποία προσαρµόζουν το 

ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. 

· Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - ∆ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. 

· Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. 

· Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων». 

· Εγκύκλιο 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

· Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-3-2007«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 

στο 
νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 



· Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και 

ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η 
παράγραφο του 20ου άρθρου. 

· Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α΄/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

· Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

· N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

· Την περίπτωση (α) του 21ου άρθρου του Π. ∆. 118/ΦΕΚ 150 Α’/10-7-2007 «Κανονισµός 

Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ. Π. ∆.)». 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συµβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : 
α) Η διακήρυξη. 
β) Οι Τεχνικές προδιαγραφές. 
γ) Η οικονοµική και τεχνική προσφορά του µειοδότη. 
Όσοι συµµετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία τη 
φερεγγυότητα τους, την επαγγελµατική τους αξιοπιστία, τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική 
κατάστασή τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Κατερίνης, πλατεία ∆ηµαρχείου, 1ος όροφος, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 24/04/2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 έως 10:30 π.µ., διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να 
υποβάλλουν τις προσφορές τους µε εκπροσώπους τους στην επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού. Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν 
ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο µέχρι και την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα 
της διεξαγωγής του διαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση : Πλατεία δηµαρχείου 2,  Τ. Κ. 60100. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες 
και επιστρέφονται. 
Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Κατερίνης όπου οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση (Γραµµατεία 
Τεχνικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, τηλ. 2351350455, Τ. Κ. 601 00, κ. Μαυροµµάτη Ηλία) και 
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διακήρυξη, στη ∆/νση τεχνικών Υπηρεσιών, 
Τµήµα Η-Μ, τηλ. 2351350458  κα Αντωνοπούλου Μαρία).Τα έντυπα συµµετοχής, 
διακήρυξης κλπ. θα παρέχονται  δωρεάν από τη Γραµµατεία Τεχνικών Υπηρεσιών κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την 18/04/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.   
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.  28/80. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
1. Έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι. 
2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά. 
3. Συνεταιρισµοί. 
4. Ενώσεις. 
 
 
 
 



 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό (βλ. και άρθρο 18 του Π. ∆. 

28/1980) 
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και 
τα εξής δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού 
αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς) : 
α. ΟΙ  ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 
5.1 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 5 % επί της συνολικής 
ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
5.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
5.3 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 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
5.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 
5.5 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε 
αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα 
περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, 
έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
5.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε 
νόµιµη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, 
τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 5.2, 5.3, 5.5 και 5.6 εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
5.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια 
δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού. 
β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
Τα ως άνω για του Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. 
γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ‘Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την 
ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 5.5 : Πιστοποιητικά όλων 
των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα οποία να 
προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να 
προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 
αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκοµίσουν 



πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο 
και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. Οι ανώνυµες εταιρείες (Α. Ε.) και οι 
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ως ανωτέρω. 
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ) ∆ικαιολογητικά όπως των εδαφίων 5.2, 5.3, 5.5 και 5.6 ανωτέρω. 
ε. Οι ενώσεις υποψήφιων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο ανάδοχο που συµµετέχει στην 
ένωση. 
2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται 
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού u949 
είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες 
που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50 %. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να 
υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
5.8 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
5.9 Αν 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, αυτό µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του 
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
5.10 Μαζί µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκοµίζονται τα 
απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη 
περίπτωση. 
5.11 Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, µε ποινή αποκλεισµού 
σε αντίθετη περίπτωση, µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το 
πολύ ένα (1) µήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν 
έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο 
καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 
5.12 Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, να 
καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων 
της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και 
τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους 
όρους, τους οποίους και θα αναφέρει. 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από 
τους υποψήφιους προµηθευτές, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση). 

· Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται µόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προµηθευτή 

ως φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν µόνο το γνήσιο της υπογραφής. 

· Όταν ο υποψήφιος προµηθευτής είναι νοµικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και 

ο 
υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα 
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και 
υπογραφή). 

· Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 



(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, 
αριθµό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι 
σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 
 

Άρθρο 6ο : Εγγυήσεις 
6.1 Εγγύηση συµµετοχής (σύµφωνα µε την 7η παράγραφο του 15 άρθρου του Π. ∆. 28/80). 
α) Η εγγύηση για την συµµετοχή στην δηµοπρασία, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει το 
σύνολο των υπηρεσιών, ορίζεται σε ποσοστό 5 % του συνολικού προϋπολογισµού των 
προς παροχή υπηρεσιών συµπεριλαµβανόµενου του Φ. Π. Α. (δηλαδή τουλάχιστον 
18.300,00 €), λόγω της σπουδαιότητάς τους για το ∆ήµο, και βεβαιώνεται µε την 
προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή άλλου 
αναγνωρισµένου ιδρύµατος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας που θα έχει 
συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δηµόσιο διαγωνισµό. 
Η εγγύηση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, εφ' όσον η προσφορά δεν καλύπτει το 
σύνολο των υπηρεσιών ορίζεται στο 5% επί της ανά κατηγορία προϋπολογισθείσας 
δαπάνης ανά εργασία, όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 
αντίστοιχης µελέτης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, των υπηρεσιών και ειδών που 
προσφέρει ο διαγωνιζόµενος. 
β) Για την εγγύηση συµµετοχής ως συνολικός «προϋπολογισµός» των προς παροχή 
υπηρεσιών νοείται ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης και όχι η προσφορά του 
διαγωνιζοµένου. 
γ) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκαν ή 
ανατέθηκαν οι προς παροχή υπηρεσίες, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της 
προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύστερα από την υπογραφή της σύµβασης. Οι 
εγγυήσεις των υπολοίπων υποψήφιων αναδόχων πού έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό 
επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 
δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπ' όψιν. 
ε) Οι εγγυήσεις συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα 
να αναφέρουν και τα ακόλουθα : 

· Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

· Τον εκδότη. 

· Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος Κατερίνης). 

· Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής. 

· Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

· Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 

· Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

· Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαίρεσης ή της διζήσεως. 

· Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

· Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

· Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 

είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά 
τουλάχιστον ένα (1) µήνα. 



· Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα 

από απλό έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της εγγύησης. 
6.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου του Π. ∆. 
28/1980).      Η εγγύηση     καλής      εκτέλεσης     ορίζεται  σε  ποσοστό    5 % του συνολικού  
προϋπολογισµού των προς παροχή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α. 
(δηλαδή τουλάχιστον 18.300,00 €), όπου ως συνολικός «προϋπολογισµός» των προς 
παροχή υπηρεσιών νοείται και εδώ ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης. Παρέχεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης σε µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης 
Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή άλλων νοµικών 
προσώπων της Ε. Ε., τα οποία έχουν το δικαίωµα προς τούτο, στην ελληνική γλώσσα ή σε 
επίσηµη µετάφραση, καθώς και σε µορφή γραµµατίου του Τµήµατος Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφ' όσον η προσφορά δεν καλύπτει το σύνολο των 
υπηρεσιών ορίζεται στο 5% επί της ανά κατηγορία προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά 
εργασία, όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της αντίστοιχης 
µελέτης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, των υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο 
διαγωνιζόµενος. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής (βλ. παράγραφο 6.1 
παραπάνω), µε τις εξής διαφοροποιήσεις : 

· ∆εν θα αναφέρουν τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

· Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες. 

· Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη 
σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Προσφορές – χρόνος ισχύος προσφορών 
Στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται : 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Προς το ∆ήµο Κατερίνης, Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
γ) Τίτλος της εργασίας. 
δ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
ε) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
στ) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα 
(ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου) µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. 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, η εγγύηση 
συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όλα σε δύο αντίγραφα. Τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι οικονοµικές 
προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για 
την διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική 
γλώσσα και θα είναι πλήρη και σαφή σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 



ερµηνεύεται σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν 
ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να 
µονογράφονται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά 
του σηµεία που τυχόν δεν αποδέχεται προκειµένου να αξιολογηθούν. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις γίνονται µόνον 
όταν ζητούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Από τις διευκρινίσεις που 
δίνονται λαµβάνονται υπ' όψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για τέσσερις (4) µήνες 
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού αντιπροσφορές ή 
εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισµό µπορεί να 
παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από το ∆ήµο Κατερίνης πριν από τη λήξη τους. Ο ανάδοχος 
υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της σύµβασης 
την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 
σύµβασης αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Τιµές προσφορών 
Με την προσφορά η τιµή των προς παροχή υπηρεσιών δίδεται για µεν την εργασία, στο 
κόστος αυτής ανά ώρα, για δε τα ανταλλακτικά, µε ποσοστό έκπτωσης. 
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Euro. 
Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Επειδή ο χρόνος παράδοσης είναι µικρότερος των δώδεκα (12) µηνών, δεν ορίζεται όρος 
περί αναπροσαρµογής της τιµής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια της 
σύµβασης. Γι’ αυτό προσφορά µε τιµές µη σταθερές απορρίπτεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Αποσφράγιση προσφορών µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή και 
ανακοίνωση τιµών 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει δηµόσια, παρουσία των 
διαγωνιζοµένων, κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το Π. ∆. 28/1980, τον 
κυρίως φάκελο και καταγράφει τους διαγωνιζόµενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό 
αναγράφεται η τυχόν επίδοση της προσφοράς χωρίς σύγχρονη προσαγωγή των 
απαιτούµενων στοιχείων, πράγµα που κάνει την προσφορά απαράδεκτη. 
Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι 
έληξε η παράδοση των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά και απαγορεύεται για 
οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή ακυρότητας του 
διαγωνισµού. Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται 
δηµόσια, αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής. Κατά σειρά επιδόσεως των 
προσφορών αναγράφονται στο πρακτικό δηµοπρασίας τα έγγραφα που περιέχονται σε κάθε 
φάκελο, περιληπτικά µεν αλλά κατά τρόπο που να εµφανίζει σαφώς το σύµφωνο ή µη προς 
τους όρους της διακήρυξης, σε επήκοο των παρισταµένων. 
Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά και που βρίσκεται µέσα στον εξωτερικό 
φάκελο παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθµός της 
προσφοράς. 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάµενοι 
εκπρόσωποι των υποψήφιων αναδόχων που βρίσκονται µέσα στην αίθουσα εξέρχονται και 



η συνεδρίαση γίνεται µυστική. Κατά τη διάρκεια της µυστικής συνεδρίασής της, η Επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού αποφασίζει σχετικά µε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τη 
συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Στη συνέχεια, η συνεδρίαση γίνεται ξανά δηµόσια 
και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους υποψήφιους που αποκλείστηκαν, καθώς 
και τους λόγους του αποκλεισµού τους, και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφά 
τους µαζί µε τις σφραγισµένες προσφορές τους. Μετά από αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
αποσφραγίζει τους φακέλους των προσφορών που έγιναν δεκτές από την επιτροπή κατά τη 
σειρά που δόθηκαν σε αυτήν και ανακοινώνει µεγαλοφώνως την Οικονοµική προσφορά 
τους, η οποία αναφέρεται στο έγγραφο της προσφοράς. 
Προσφορές που δε φέρουν στο τέλος την υπογραφή του υποψηφίου ή αυτές που δεν είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται από την Επιτροπή. Επίσης, 
προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Τέλος, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποφασίζει για τον ανάδοχο, σύµφωνα µε 
την 5η παράγραφο του 19ου άρθρου του Π. ∆. 28/1980. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Στους διαγωνισµούς µε κριτήριο µόνον την 

χαµηλότερη τιµή) 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ' όψη: 
α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης. 
β) Η προσφερόµενη τιµή. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Κρίση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού (σύµφωνα µε το Π. ∆. 28/1980) 

Στην περίπτωση που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης γνωµοδοτεί για : 
α) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της εργασίας, 
β) συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των 
όρων ή 
γ) τελική µαταίωση του διαγωνισµού και επανάληψή του µε νέους όρους τότε την τελική 
απόφαση λαµβάνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κατερίνης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Συνέχιση του διαγωνισµού 
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κατερίνης και έπειτα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών 
από τους αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισµός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί 
ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
Σύµφωνα µε το 20ο άρθρο του Π.∆. 28/1980, οι ενστάσεις κατά του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού κατατίθενται γραπτώς από τους υποψήφιους αναδόχους που έχουν γίνει δεκτοί 
στο διαγωνισµό στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ή στο ∆ήµο Κατερίνης ως και 
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. Οι ενστάσεις για συµµετοχή υποψηφίου αναδόχου ή κατά της νοµιµότητας της 
διεξαγωγής ή κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά τη 
διάρκεια του διαγωνισµού µέχρι και την επόµενη ηµέρα της διενέργειάς του από τους 
υποψηφίους που συµµετέχουν σε αυτόν. 
Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο ∆ήµο Κατερίνης πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται 
αυθηµερόν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, απευθυνόµενες στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα 
θεωρούνται ως µη υποβληθείσες. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε 
διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) 
ηµερών το πολύ από την υποβολή της. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης 



Τόσο στον συµµετέχοντα που έγινε η κατακύρωση (ανάδοχο), όσο και στους υπόλοιπους 
συµµετέχοντες αποστέλλεται ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη 
απόφαση. Στη συνέχεια, και εφόσον παρέλθει και η επόµενη εργάσιµη ηµέρα χωρίς 
κατάθεση ένστασης από οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, αποστέλλεται 
στον ανάδοχο πρόσκληση για την υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Υπογραφή σύµβασης 
Σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου του Π. ∆. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του 
οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, έχει την υποχρέωση, σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο 
των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόµενος 
για την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει και την απαιτούµενη κατά την 7η 
παράγραφο του 15ου άρθρου του Π. ∆. 28/1980 εγγύηση για την καλή εκτέλεση της 
εργασίας (βλ. και το 16ο άρθρο της παρούσας). Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την 
εκπνοή αυτής της προθεσµίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο : Σύµβαση – Ποινικές ρήτρες (βλ. και άρθρο 21 του Π. ∆. 28/1980) 
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η 
σύµβαση 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 υπογράφεται για το ∆ήµο από το ∆ήµαρχο και για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. 
Σε περίπτωση απόρριψης υπηρεσίας προς παροχή µη σύµφωνης προς τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης ή τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή και αδικαιολόγητης υπέρβασης των 
ορισµένων από την παρούσα διακήρυξη χρόνων παροχής υπηρεσιών (βλ. και το 17ο άρθρο 
της παρούσας), µπορεί να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο µε µορφή ποινικής ρήτρας. 
Η ποινική ρήτρα κρατείται είτε από την εγγύηση καλής εκτέλεσης είτε από το λογαριασµό του 
αναδόχου. Επίσης, 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 ∆ήµου λόγω ποινικής ρήτρας. 
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα 
συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των 
όρων αυτής. 
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 αξιολόγησης ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΕΝΕΧΥΡΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ 
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή 
Οι προς παροχή υπηρεσίες θα παραδίδονται σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από 
το ∆ήµο. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) µήνες από την υπογραφή του 
συµφωνητικού της παρούσας εργασίας. Τα έξοδα προετοιµασίας των προς παροχή 
υπηρεσιών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο υπέρ του οποίου θα 
κατακυρωθεί η εργασία. Η παραλαβή των προς παροχή υπηρεσιών γίνεται από την αρµόδια 
επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε το Π.∆. 28/1980 και πραγµατοποιείται µέσα στον 
καθοριζόµενο χρόνο από την σύµβαση. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προµηθευτής 
είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει ενυπόγραφο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο 
θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο : Τροποποίηση προϋπολογισµού σύµβασης (βλ. και άρθρο 41 του Π. ∆. 

28/1980) 



Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώνει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τις ποσότητες 
των προς παροχή υπηρεσιών, του αναδόχου υποχρεωµένου να εκτελέσει την εργασία όπως 
θα τροποποιείται εφόσον η προκαλούµενη αύξηση δεν ξεπερνάει το 50 % του αρχικού 
συνολικού ποσού της σύµβασης. Η αύξηση ή η µείωση αυτή θα αφορά ενδεχόµενη 
µεταβολή µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του ∆ήµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο : Κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες µεγάλης 
κυκλοφορίας, οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, όπου η µία θα είναι 
γενικών ειδήσεων και η άλλη θα είναι  ειδική εφηµερίδα δηµοσίευσης δηµοπρασιών ή  
οικονοµική εφηµερίδα και επίσης σε δύο ηµερήσιες και σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα της 
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του (γ) εδαφίου της 5ης 
παραγράφου του 15ου άρθρου του Π. ∆. 28/1980, τη σχετική τροποποίηση από την εγκύκλιο 
31/αρ. πρωτ. 30118/22-9-2000 /ΥΠ. ΕΣ. ∆. ∆. Α. και του Νόµου 3548/2007, αντίστοιχα. 
 Οι εφηµερίδες αυτές θα είναι: 1) Έθνος, 2) Γενική ∆ηµοπρασιών, 3) Ηµερησία, 4) Ολύµπιο 
Βήµα, 5) ΕΠΤΑ. Επίσης περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο τεύχος 
διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στην επίσηµη 
εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και στα τυποποιηµένα έντυπα που ορίζει η οδηγία 
2001/78 ΕΚ. Η περιληπτική διακήρυξη µαζί µε την αναλυτική  θα αποσταλούν στο 
Επιµελητήριο Πιερίας και στον Εµπορικό σύλλογο Κατερίνης.  
Τέλος, σύµφωνα µε το 22ο άρθρο του Π. ∆. 28/1980, το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την 
αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δηµοσίευσης της 
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής 
(το ελάχιστο κόστος υπολογίζεται στα 500,00 € περίπου), θα καταβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση από τον υποψήφιο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την 
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. 
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προσδιορίζεται αντί των 52 ηµερών σε 
τουλάχιστον 40 ηµέρες από την ηµέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γιατί θα αποσταλεί ηλεκτρονικά µέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης simap.europa.eu σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 παρ. 5 του Π.∆. 
60/07 και γιατί για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης 
πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
προκήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ. 32 παρ. 6 Π∆ 60/07). 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ∆ιαφορές διακήρυξης από τους αντίστοιχους νόµους 
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια, υπερισχύει το Π. ∆. 28/1980. Όταν η διακήρυξη δεν 
αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της, υπερισχύει το Π. ∆. 28/1980, όταν αυτό δεν έρχεται 
σε αντίθεση µε τους Ν. 3463/2006, Ν. 2286/1995, Ν. 3548/2007 και Ν. 3801/2009. 
 
 
                                                                                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                                                ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ 


