
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις διατάξεις: 
1. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

2. Του Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α’) «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» 

3. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του 
άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/07 

4. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

5. Του Ν.4281/2014. 
6. Τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις των ανωτέρω.  

 
 
B. Την 669/2011απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 148/2011 

 
Γ. Την 301/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και 

διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση για την εργασία.  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

 

Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα των έγγραφων 
σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του 

προϋπολογισμού που συντάχθηκε από τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980, για 
την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΕΡΓΑΣΙΑ: Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-

Δικτύου μονοπατιών και 
πεζοπορικών διαδρομών: 

«Περπατώντας στη φύση της  

Λέσβου» 
 

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 70% (95% ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΓΤΠΑ, 5% ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΤΑΛ Α.Ε. ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ 176262 30% ΙΔΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
 

   
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 148/2011   

   

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ          ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-13» 

 



 

Περιγραφή εργασίας 
Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου 
μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: 

«Περπατώντας στη φύση της Λέσβου» 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 

(περιλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) 
56.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

70% Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) 
 

30% Πόροι Δήμου Λέσβου 

Κωδικός Προϋπολογισμού 2015 ΚΑ 00.6431.0002 

 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και του 

ΠΔ 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» 
 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 

 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18-6-2015, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Λέσβου που 
βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81-100, Μυτιλήνη. 

 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 9.30 πμ. 
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 10.00 πμ 

 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την 
ανωτέρω ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το 
Πρωτόκολλο Εισερχομένων του Δήμου Λέσβου. 
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικά (συστημένη) και με ταχυμεταφορά. Ισχύει όμως μόνο 
στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και 
ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφτασαν αντιστοίχως έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται καν 
από την Αναθέτουσα Αρχή αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
 

2. Τεύχη Δημοπράτησης 
 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: 
 

α) η παρούσα διακήρυξη 



β) η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
δ) η τεχνική περιγραφή 

 
3. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

 

Στο διαγωνισμό έχει δικαίωμα συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Έλληνας ή 
αλλοδαπός προερχόμενος από χώρες - μέλη της Ε.Ε.), είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα σε ένωση ή σύμπραξη ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, με επαγγελματική 
εξειδίκευση και πείρα σε συναφή θέματα. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν σημαντική ενασχόληση και αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες 
γνώσεις και αξιόλογη πείρα στον τομέα δημιουργίας ιστοσελίδας-διαδικτυακού κόμβου, εκδοτικής 

φωτογραφίας, χαρτογράφησης και δημιουργίας μέσων περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και τουριστικής 

πληροφορίας συναφών με το αντικείμενο του έργου (ενδεικτικά γραφιστικές τέχνες, διαφημιστικά γραφεία, 
εκδοτικοί οίκοι, κλπ). 

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν 
κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την 

εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο με το αντικείμενο του έργου επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό που να τους νομιμοποιεί για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών υπό τους 
όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 

Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια 
προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας / ένωσης σε 

περισσότερες από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει αυτόματα 
τον αποκλεισμό κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στο Δήμο Λέσβου και προς τον οποίον θα 

γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της 
παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει Δήλωση Αποδοχής της εκπροσώπησης και Δήλωση 

του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. 
Δεν γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι ή προσφέροντες: 

α) Δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/97 και συγκεκριμένα, εκείνοι οι υποψήφιοι, εις βάρος 

των οποίων υπάρχει για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους, αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, για δωροδοκία, απάτη, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, 
β) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 

από τις κατά περίπτωση νομοθετικές διατάξεις, 
γ) Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση νομοθετικές διατάξεις, 

δ) Καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική 
διαγωγή τους, 

ε) Έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις 

αναθέτουσες αρχές, 
στ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση (ΙΚΑ) σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι,  

ζ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα 

με την ελληνική νομοθεσία,  
η) Είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ' εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου,  
θ) Tα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.  
 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής - Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος (προσφέρων) ή ένα (1) τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή σύμπραξης ή κοινοπραξίας, 
πρέπει να πληροί τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας, προκειμένου να δικαιούται να αναλάβει την δημοπρατούμενη σύμβαση. 



1. Να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη μεγαλύτερο του 100% του 

προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης εργασίας. 
2. Να έχει αποδεδειγμένα συμμετάσχει είτε ως ανάδοχος, είτε ως μέλος ομάδας, στην υλοποίηση τουλάχιστον 

δύο (2) έργων παροχής υπηρεσιών, σε αντικείμενο αντίστοιχο με του παρόντος Έργου (δημιουργία 
ιστοσελίδας-ενημερωτικού κόμβου, εκδόσεις χαρτών-τουριστικών οδηγών), τα τελευταία 10 χρόνια σε 

προηγούμενα συγχρηματοδοτούμενα ή μη (από την Ε.Ε.) προγράμματα ή/και ιδιωτικά έργα, ώστε να υπάρχει 

βεβαιότητα ευόδωσης του Έργου. 
3. Να διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό υπό οποιαδήποτε μορφή σύμβασης με αντίστοιχη εμπειρία. 

4. Να διαθέτει Πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 ή ισοδύναμο πρότυπο 
ποιότητας (για αλλοδαπούς) από διαπιστευµένο προς τούτο φορέα. 

5. Να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό μητρώο υπό τους όρους που 
προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και σύμφωνα µε τις σχετικές εφαρμοστέες 

διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.  

 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά 
τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

(Α) Αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό και Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης 
διαγωνιζομένων 

 
1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένο (κατά 

περίπτωση) από: το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο, ή το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου 
νομικού προσώπου, ή τους νομίμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή 

συμμετεχόντων σε ένωση ή τον από κοινού ορισθέντα με ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο. 

 
2) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση 

εγγύησης συμμετοχής, ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού του έργου μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό των εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα 

δύο λεπτών (48.275,86*2% = 965,52€). Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά στο 

διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση 
της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν 
μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, 

οι εγγυητικές επιστρέφονται μετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης 
ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε ένσταση ή προσφυγές. Η 

εγγυητική επιστολή του επιλεγέντος Αναδόχου θα επιστραφεί με την υπογραφή της Σύμβασης. Οι 
εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άμεσα σε όλους τους διαγωνιζόμενους σε περίπτωση 

ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις 
ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και 

επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν 

παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το διαγωνιζόμενο. 
 

3) Φυσικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
(α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, (επί ποινή αποκλεισμού) ότι ο υποψήφιος ανάδοχος: 

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική 

του διαγωγή και για τα αδικήματα που περιγράφονται στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007, και ότι δεν έχει 
διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα 

Αρχή.  
 Δεν καταδικάσθηκε με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την 

επαγγελματική διαγωγή του, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν 
έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι 

συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες 

του Δημοσίου Τομέα. 



 Δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση και δεν κινήθηκε εναντίον του διαδικασία 
κήρυξης των προαναφερόμενων καταστάσεων. 

(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας ΔΟΥ ότι είναι φορολογικά ενήμερος και έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις 
σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών.  

(γ) Πιστοποιητικό ταμείου ασφάλισης, ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του καταβολής 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση (ΙΚΑ). 
(δ) Βεβαίωση Έναρξης ή Καταστατικό Ίδρυσης του φυσικού ή νομικού προσώπου με τυχόν τροποποιήσεις ή 

τα αντίστοιχα ΦΕΚ. 
(ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό 

του επάγγελμα και το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

(στ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος: 

 Συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση 
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πλήρως όλους τους όρους της και ότι αυτή καλύπτει το σύνολο του 

προκηρυσσόμενου έργου, όπως αυτό προδιαγράφεται στην τεχνική περιγραφή. 
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και δεν έχει ποτέ κριθεί από 

αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν από 

Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.  
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Σε περίπτωση που εδρεύει ή διαμένει στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (β) έως (ε) εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας από αρμόδιας δικαστική ή διοικητική αρχής ή ισοδυνάμων 

επαγγελματικών καταλόγων της αρμόδιας αρχής που είναι εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το 

ανάλογο πιστοποιητικό. 
 

4)  Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  
α) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων 1(β) έως 1(ε) θα υποβάλλονται για Ο.Ε. και Ε.Ε από τους 

ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές, για Ε.Π.Ε. από τους διαχειριστές, για Α.Ε. από τον πρόεδρο, τον 

διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ της Α.Ε, και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από τους 
νομίμους εκπροσώπους. 

β) Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του 
υποψήφιου αναδόχου, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή 

τους. 

 
5) Συμπράξεις, Ενώσεις και Κοινοπραξίες προσφερόντων 

α) Σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από κάθε 
μέλος της Σύμπραξης ή Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 συνεργασίας των συμμετεχόντων φυσικών προσώπων με το οποίο 
δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση της παροχής 

υπηρεσίας, ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της σύμπραξης κοινοπραξία που αποδεδειγμένα λειτουργεί 

νόμιμα, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της ένωσης ή της σύμπραξης ή 
κοινοπραξίας τα έγγραφα προσφοράς και κάθε άλλο σχετικό με το διαγωνισμό έγγραφο, καθώς και να 

εκπροσωπεί αυτή σε συναντήσεις, έγγραφα-γνωμοδοτήσεις και λογαριασμούς σε περίπτωση ανάθεσης της 
εργασίας.  

γ) Σε περίπτωση σύμπραξης ή ένωσης ή κοινοπραξίας, Εταιρειών εγκρίνονται, με σχετικό Πρακτικό Απόφασης 

του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου, η συμμετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η 
σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης. Επίσης μέσω του πρακτικού εγκρίνεται και παρέχεται σε 

συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην 

αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε 
σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του που δεν είναι 
νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να υποβάλει και έγγραφο παροχής σε αυτόν ειδικής σχετικής 

πληρεξουσιότητας, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής επ’ αυτού. 



 

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 ενδιαφερόμενου που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους ενδιαφερόμενους που στη χώρα τους 
δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 
 

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να παράσχουν συμπληρωτικές 

διευκρινίσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους 

που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησής τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται 

η μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 
 

Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά 

τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

1) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στην 
περίπτωση των νομικών προσώπων ή εκκαθαριστικά σημειώματα ή Υπεύθυνη Δήλωση περί του ολικού 

ύψους του κύκλου εργασιών στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουμένων του 

έτους διενέργειας του διαγωνισμού διαχειριστικών χρήσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό 
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 100% του 

συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου συνολικά και όχι ειδικά ανά κατηγορία πράξης 
(ιστοσελίδα, τουριστικός οδηγός, κλπ). Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος 

εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
100% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. 

 
2) Πίνακα με τουλάχιστον δύο (2) έργα παροχής υπηρεσιών που ολοκλήρωσε επιτυχώς κατά την 

τελευταία δεκαετία (10ετία) σε αντικείμενο αντίστοιχο με του παρόντος Έργου και ειδικότερα 

τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία ιστοσελίδας-ενημερωτικού κόμβου 
και τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών για τη συγγραφή και έκδοση τουριστικού οδηγού. Ο 

πίνακας θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένος από το νόμιμο εκπρόσωπο, ακολουθώντας την παρακάτω 
μορφή: 

 

Α/Α 
Αναθέτουσα 
αρχή 

Τίτλος 
έργου 

Σύντομη 
περιγραφή 

έργου 

Διάρκεια 
εκτέλεσης 

έργου 

Προϋπολογισμός 
Ανάδοχος-
ποσοστό 

συμμετοχής 

Πιστοποιητικό* 
(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

        

        

        

 
*: Επισυνάπτεται πιστοποιητικό (απλό φωτοαντίγραφο) που μπορεί να είναι: Βεβαίωση εργοδότη, 

Εγκριτική απόφαση, Σύμβαση, Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου, κλπ 

 
Ο πίνακας θα περιλαμβάνει τον τίτλο του έργου, την αναθέτουσα αρχή (δημόσιος ή ιδιωτικός 

φορέας), συνοπτική περιγραφή, τον προϋπολογισμό, τη διάρκεια υλοποίησης και το ποσοστό 
συμμετοχής του διαγωνιζομένου. Ως αποδεικτικό στοιχείο για τα έργα που έχουν περιληφθεί από τον 

προσφέροντα στον παραπάνω κατάλογο θα πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικό εκτέλεσης των 
συμβάσεων (βεβαιώσεις εργοδοτών ή αποφάσεις έγκρισης των εργασιών ή τιμολόγια πληρωμής ή 

αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων με Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου, περί της έντεχνης, 

επιτυχούς και αποτελεσματικής ολοκλήρωσης της υλοποίησης των εργασιών). 



 

3) Πίνακα εξειδικευμένου ανθρώπινου προσωπικού, που θα αποτελεί την ομάδα έργου. Οι βασικές 
επιστημονικές και καλλιτεχνικές ειδικότητες που χρειάζεται να συνεργαστούν για το ζητούμενο 

αποτέλεσμα και θα πρέπει να κατέχουν θέση συντονιστή-υπεύθυνου στον επιστημονικό και 
καλλιτεχνικό τομέα, πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2): 

 

Α) Επιμελητής Εκδόσεων ή Εκδοτικός Φωτογράφος ή Γραφίστας, με τουλάχιστον 5ετή πείρα στη 
δημιουργία προωθητικών έργων και εργασιών παροχής υπηρεσιών. 

Β) Τοπογράφος Μηχανικός ή Περιβαλλοντικός Χαρτογράφος ή Δασολόγος ή Περιβαλλοντολόγος, με 
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην έρευνα υπαίθρου. 

Για τις παραπάνω ειδικότητες απαιτείται η υποβολή καταλόγου με τους τίτλους σπουδών συναφών 
δραστηριοτήτων και τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα (έτη εμπειρίας), του απαιτούμενου 

εξειδικευμένου προσωπικού, συνοδευόμενο από τα βιογραφικά σημειώματα αυτών. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των ανωτέρω 
δικαιολογητικών της πιστοποίησης χρηματοοικονομικής, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και 

τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος 
της ένωσης /σύμπραξης/κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της η προσφορά της 

ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

 
 

4) Να διαθέτει Πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 ή ισοδύναμο πρότυπο 
ποιότητας (για αλλοδαπούς) από διαπιστευµένο προς τούτο φορέα. 

 
5) Να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό μητρώο υπό τους όρους 

που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και σύμφωνα µε τις σχετικές 

εφαρμοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών 
 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του που δεν είναι 
ο νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να υποβάλλει και έγγραφο παροχής σε αυτόν ειδικής σχετικής 

εξουσιοδότησης, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής επ’ αυτού. 

 
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 ενδιαφερόμενου που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους ενδιαφερόμενους που στη χώρα τους 

δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 

 
Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Η αναθέτουσα υπηρεσία δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να παράσχουν συμπληρωματικές 

διευκρινήσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους 
που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινήσεις. 

 
 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 
i. Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν επί ποινή αποκλεισμού την οικονομική προσφορά τους μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται: 
α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

β) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας («Δήμος Λέσβου») 

γ) η επωνυμία του διαγωνιζομένου 
δ) ο αριθμός της διακήρυξης 



ε) ο τίτλος του της δημοπρατούμενης εργασίας («Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου 

μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου») 
στ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο φάκελος αυτός τοποθετείται μέσα σε άλλο φάκελο που είναι ανοικτός, στον οποίο τοποθετούνται 
όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη.  

 

ii. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 
τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους 

κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

iii. Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως. Οι ανώνυμες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι 
προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό 

εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 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. Δεν 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. 
 

iv. Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές 

αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορά για μέρος 
της ποσότητας της εργασίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
v. Σε περίπτωση που ο προσφέρων διαφωνεί με κάποιους όρους της διακήρυξης και εφόσον έχει προβεί 

σε υποβολή ένστασης σχετικά με τη διακήρυξη, πρέπει στην προσφορά του ρητά να αναφέρει τα 

σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται και να αναφέρει τους όρους που είναι διαφορετικοί από αυτούς 
της διακήρυξης (συμμετοχή με επιφύλαξη). 

 
vi. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους  ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη 

της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου 

από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφ 
όσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο 

μηνών. Μετά την λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

 
 

2. Εγγυήσεις 

 
i. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του 

προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας, δηλαδή ίση με 2% * 48.275,86 = 965,52 €. 
 

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 

αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
και συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. 

 
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 17-1-2016. 

H εγγυητική επιστολή θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να αναφέρει και τα 

ακόλουθα: 
-Την ημερομηνία έκδοσης.  

-Τον εκδότη. 



-Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται. 

-Τον αριθμό της εγγύησης. 
-Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

-Την πλήρη επωνυμία του ενδιαφερομένου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
-Τον τίτλο της διακήρυξης και την ημερομηνία διαγωνισμού. 

 

H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει 

εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση του, υπέρ του Δήμου Λέσβου, το ποσόν της 
εγγύησης (μέρος ή σύνολο). 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της, μετά από απλό έγγραφο 
της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Σε περίπτωση Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, 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. 

Προσφορές χωρίς την κατά τα ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 
δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

 

ii. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού 
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο 

με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζομένης της 
εκπτώσεως και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 

επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων. 
 

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. 
 

 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Παραλαβή προσφορών 
 

i. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας επιτροπή που 

συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη. 
 

ii. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος 
αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 

 
iii. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των 

προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή 

προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός 
εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του 

χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 
 

2. Έλεγχος δικαιολογητικών 

 
i. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την 

επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα έγγραφα που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να 

φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. 
 

ii. Ο φάκελος που περιέχει την «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, παραμένει 

σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον 
ανοικτό φάκελο. 

 



iii. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα 

του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, 
ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 

 
iv. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που 

αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους και τους καλεί να 

παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους. 
 

 
3. Αποσφράγιση των Προσφορών 

 
i. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την 

επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια. 

 
ii. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της 

διακήρυξης απορρίπτονται. 
 

4. Ανακήρυξη αναδόχου 

 
i. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που 

περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. 
 

ii. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Εάν 
αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον διαγωνισμό αν κατά την κρίση του δεν 

εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου. 
 

iii. Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της αρμόδια Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

iv. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα 
και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από 

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της δωροδοκίας της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε 

πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 
Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο 

και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 

 

v. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την 



αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. 
 

vi. Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου σε χρόνο όχι μικρότερο 
των πέντε (5) ημερών και όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) για την υπογραφή της σύμβασης. Εάν δεν 

προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται για αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ.28/80 κυρώσεις. Η 
σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο 

πρωτόκολλο του Δήμου. 
 

5. Ενστάσεις 
 

i. Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασία στο 

δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις που 
κατατέθηκαν στον δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που 

διενήργησε τη δημοπρασία. 
 

ii. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή. 

 
 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

1. Κατακύρωση 
 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική επιτροπή, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της 

προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. 
Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έγκριση, είναι δε αμέσως εκτελεστή. 

 
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη το 

έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από 

τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και 
την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων 

ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη 

κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του 
Αναδόχου. 

 
Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε 

διαφορετική περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση 
του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης. 

 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών 

μελών αυτό το δικαίωμα. Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

 
Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη 
επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση 
καλής εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως. 

 



Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τη σύμβαση. 
 

2. Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
 

3. Κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο 
Δήμος. 

 

4. Τρόπος Πληρωμής 
 

Η καταβολή της αμοιβής δύναται να γίνει με την παράδοση ολόκληρου του αντικειμένου του έργου και την 
πιστοποίηση των εργασιών από την επίβλεψη. Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται, μετά την έκδοση και 

υποβολή του τιμολογίου ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο με τη νόμιμη διαδικασία. 

 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας 

συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί 
το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 
 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 
i. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται α) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου ( 

http://www.mytilene.gr/index.php/lang-el/prokirixeis ) και β) από το Γραφείο Δημοπρασιών του 

Δήμου Λέσβου, ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-15:00, Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, 
ΤΚ 81-100, Μυτιλήνη, Τηλέφωνο: 22513-50557 Fax: 22513-50508, Αρμόδιες υπάλληλοι: Τσαπώνη 

Μαρία, Παπασωτηρίου Ελευθερία. 
 

ii. Έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται δωρεάν από το Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Λέσβου 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την 17-6-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ. 
 

ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1. Δημοσίευση 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος  στον ημερήσιο τύπο, τουλάχιστον πέντε (5) 
ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Παράλληλα περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί 

στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Λέσβου και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr. 

 

Μυτιλήνη, Ιούνιος 2016 
 

Ο Συντάξας  Θεωρήθηκε 
  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

   
Δημήτρης Μάντζαρης   

  Μαριάνθη Στυλιανίδου 

 

 

http://www.mytilene.gr/index.php/lang-el/prokirixeis
http://www.mytilene.gr/

