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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Γούρνες   14-8-2013  
 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      Αριθµός πρωτ. 22842 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
(Π.∆. 28/80) 

 
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Χερσονήσου Νοµού Ηρακλείου 
∆ιακηρύσσει ότι, 

 

Ο ∆ήµος εκτίθεται σε Πρόχειρο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες 
προσφορές, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «∆ηµιουργία σύγχρονων 
υποβάθρων αναφοράς για το σύνολο του ∆ήµου», συνολικού 
προϋπολογισµού  73.800,00 € (µε το ΦΠΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆. 28/80. 
 

Η δηµοπρασία θα γίνει στις  05 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα από 11.00 π.µ. έως 11.30 στα γραφεία της έδρας του 
∆ήµου, στις Γούρνες πρώην Αµερικάνικη βάση Γουρνών από την 
αρµόδια επιτροπή.  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν Φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη-µέλη που έχουν υπογράψει την 
Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 
139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ ή είναι 
νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους-µέλους 
της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-µέλους που έχει υπογράψει την Σ∆Σ ή 
τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και 
έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την 
έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών, τα οποία 
εκπληρώνουν τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής 
ικανότητας.  



Α∆Α: ΒΛΩ0ΩΗΜ-1ΤΑ 
Α∆ΑΜ: 13PROC001581890 

Κάθε προσφορά θα είναι στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα 
αποκλείεται. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και 
µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) 
ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του Έργου (χωρίς του αναλογούντος 
ΦΠΑ). Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 
είναι τρεις χιλιάδες 3.000.00€ 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη 
δηµοπράτησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου, 
www.hersonisos.gr, στην οποία έχουν αναρτηθεί και για περισσότερες 
πληροφορίες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στα γραφεία του ∆ήµου 
Χερσονήσου, Αρµόδιος Υπάλληλος Μεϊντάνη Άννα.     
 

       Ο Αντιδήµαρχος 
              Οικονοµικών Υπηρεσιών   
 
 
                                                                  Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 
 
 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 
• ΗΧΩ 
• Πανελλήνια 

3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 
• Πατρίδα       (ηµερήσια) 
• Νέα Κρήτη  (ηµερήσια) 
• Άποψη του Νότου  (Εβδοµαδιαία) 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
2. Φ.Β3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: ∆ηµιουργία σύγχρονων 
υποβάθρων αναφοράς για το σύνολο του 
∆ήµου 

 
Γούρνες   14-8-2013 
Αρίθµ. Πρωτ. 22842 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
(Π.∆. 28/80) 

 
 Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο 
Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου η 
∆ηµιουργία σύγχρονων υποβάθρων αναφοράς για το σύνολο του ∆ήµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της διαγωνισµού 

 
 Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την 05 Σεπτεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και από 
ώρα 11.00 έως 11.30 ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής, στο δηµοτικό κατάστηµα στις 
Γούρνες πρώην Αµερικανική βάση Γουρνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Προϋπολογισµός Παροχής Υπηρεσίας 

 
 Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη, για την ως άνω υπηρεσία έχει εκτιµηθεί στο 
ποσό των 60.000,00 € συν 13.800,00 € για ΦΠΑ ήτοι συνολικά 73.800,00 €. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα 
κράτη-µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη-µέλη που 
έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο 
ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συµφωνίες µε την ΕΕ ή είναι νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία 
κράτους-µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-µέλους που έχει υπογράψει την Σ∆Σ ή 
τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική 
του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ των 
ανωτέρω χωρών, τα οποία εκπληρώνουν τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής και 
τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται παρακάτω.   
2. Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη 
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωµα να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως 
Ανάδοχος της υπηρεσίας, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύµβασης, κοινοπραξία µε 
ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, του κειµένου της συµβάσεως διαµορφωµένου αναλόγως. 
Τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της υπηρεσίας.  
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3. 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.  

4. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις 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 της υπηρεσίας επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή να 
προσκοµίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους νοµιµοποιεί για 
την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη 
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο 
που θα έχει την έδρα του στο Νοµό Ηρακλείου Κρήτης 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 εκπροσώπησής και δήλωση του υποψηφίου ότι του 
αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.  

  
5. ∆εν γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι ή προσφέροντες:  
α) ∆εν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π∆ 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) 

και συγκεκριµένα, εκείνοι οι υποψήφιοι ή προσφέροντες εις βάρος των οποίων 
υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για 
έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:  

i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 
351 της 29.01.1998, σελ. 1).  

ii) ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης 
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.06.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2).  

iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 
316 της 27.11.1995, σελ. 48).  

iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 
28.06.1991, σελ. 77, Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε µε το 
Ν. 3424/2005 (Α’ 305).  

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 
εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές 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 
εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές 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 
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οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές,  
στ) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία,  

ζ) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 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) Για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες 
ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα 
παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε 
τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

Αποκλείονται, επίσης:   
α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη,  
β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν 

όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.  
  
6. Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής:   
Ο προσφέρων ή ένα (1) τουλάχιστον µέλος της οµάδας παροχής υπηρεσίας, 

πρέπει να πληροί τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελµατικής, 
χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής επάρκειας, προκειµένου να δικαιούται να 
αναλάβει την δηµοπρατούµενη σύµβαση.  

α)  Να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, προκειµένου να 
ανταπεξέλθει µε επιτυχία στις απαιτήσεις της δηµοπρατούµενης σύµβασης.  

β)  Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη µεγαλύτερο 
του  150% του προϋπολογισµού της δηµοπρατούµενης σύµβασης.   

γ)  Να έχει υλοποιήσει αεροφωτογραφίσεις παρόµοιας κλίµακας 
(τουλάχιστον 60.000 στρ. έκαστη) 

δ)  Να έχει εµπειρία στην παραγωγή ορθοφωτοχαρτών. 
ε)  Να έχει υλοποιήσει υπηρεσίες καταγραφής και ψηφιοποίησης χωρικών 

δεδοµένων και να έχει εµπειρία στην αποτύπωση και επεξεργασία χωρικών 
δεδοµένων σε συστήµατα GIS.  

στ) Να έχει εµπειρία στην δηµιουργία και διαχείριση βάσεων δεδοµένων 
ζ) Να έχει εµπειρία στην ανάπτυξη Desktop και διαδικτυακών εφαρµογών 

σχετικές µε GIS και επικουρικά σχετικές µε εφαρµογές ΤΑΠ.  
η) Να διαθέτει υπεύθυνο υλοποίησης της υπηρεσίας µε Πανεπιστηµιακό 

τίτλο σπουδών και τουλάχιστον 5ετή εµπειρία σε υπηρεσίες 
φωτογραµµετρίας και γεωπληροφορικής 

 
Ως αποδεικτικό στοιχείο θα πρέπει να υποβληθούν αντίγραφα των σχετικών 

συµβάσεων ή τιµολόγια.   
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
∆ικαιολογητικά 

1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την 

προσφορά τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:  
α) Έλληνες πολίτες  

1) Αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για την 
διαπίστωση της αυτοπρόσωπης από τον διαγωνιζόµενο κατάθεση της 
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προσφοράς. 
2) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 6 της παρούσης).  
3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας.  

4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής η 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 η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

5) Πιστοποιητικό ταµείου ασφάλισης και φορολογικής ενηµερότητας που να 
φαίνεται ότι είναι ενήµεροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους 
υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που διαµένουν στην αλλοδαπή τα 
δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται το 
ανάλογο πιστοποιητικό.  

6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, στο οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό τους επάγγελµα και το οποίο να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

7) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν 
ότι έλαβαν γνώση των όρων της ∆ιακήρυξης και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα   

β) Αλλοδαποί  
1) Αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για την 

διαπίστωση της αυτοπρόσωπης από τον διαγωνιζόµενο κατάθεση της 
προσφοράς. 

2) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό (άρθρο 6 της παρούσης)  
3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου η ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής 

η διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον 
του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας.  

4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής κατά περίπτωση, της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 
οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής.  

5) Πιστοποιητικό εγγραφής οικείου επιµελητηρίου ή ισοδυνάµων 
επαγγελµατικών καταλόγων της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους.  

γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά  
1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του 

αποσπάσµατος ποινικού µητρώου η ισοδυνάµου προς τούτο εγγράφου, 
που θα υποβάλλεται 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη ου ∆.Σ της Α.Ε, και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νοµικού προσώπου από τους νοµίµους εκπροσώπους.    

2) Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης 
και εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου, από τα οποία να προκύπτει 
ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους.   
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δ) Συνεταιρισµοί και ενώσεις προσφερόντων  
1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α), (β) και (γ) για κάθε 

µέλος της ένωσης ή του συνεταιρισµού.  
2) Τα αποσπάσµατα του ποινικού µητρώου θα πρέπει να προσκοµιστούν για 

τα συµµετέχοντα στον συνεταιρισµό ή ένωση φυσικά πρόσωπα.  
3) Το αναφερόµενο ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται 

είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσότερων εγγυητικών επιστολών 
των συµµετεχόντων στον συνεταιρισµό ή την ένωση.   

4) Συµφωνητικό συνεργασίας των συµµετεχόντων µε το οποίο δηλώνουν 
από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρον την ευθύνη για την 
εκπλήρωση της υπηρεσίας, ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή του 
συνεταιρισµού, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο να υπογράφει για λογαριασµό του συνεταιρισµού ή της ένωσης 
τα έγγραφα προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε το διαγωνισµό 
έγγραφο. Στο συµφωνητικό θα πρέπει να ορίζεται το µέρος της 
υπηρεσίας που αναλαµβάνει κάθε µέλος.  

  Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή 
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από 
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.  

  
2. ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας:  
α) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή αντίστοιχα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά στην περίπτωση των νοµικών προσώπων ή εκκαθαριστικά 
σηµειώµατα 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  150% του συνολικού προϋπολογισµού της υπό ανάθεση 
υπηρεσίας. 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 150% του συνολικού προϋπολογισµού της υπό ανάθεση υπηρεσίας.  

β) Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών  
  
3. ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας:  
α) Για την καλύτερη κατανόηση του εύρους και του αντικειµένου της υπηρεσίας 

θεωρούµε ότι αποτελείται από τις εξής κατηγορίες υπηρεσιών: 1. Αεροφωτογράφιση, 
2. Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών, 3. Καταγραφή και ψηφιοποίηση χωρικών δεδοµένων 
- αποτύπωση και επεξεργασία χωρικών δεδοµένων σε συστήµατα GIS, 4. ∆ηµιουργία 
και διαχείριση βάσεων δεδοµένων, 5. Ανάπτυξη desktop και διαδικτυακών 
εφαρµογών σχετικές µε GIS ή/και ΤΑΠ 

β) Οργάνωση – ∆οµή:  
Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική 

υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό και τη δυνατότητα υλοποίησης της 
προκηρυσσόµενης υπηρεσίας.  

Ως αποδεικτικό στοιχείο για το απασχολούµενο προσωπικό του προσφέροντος θα 
πρέπει να υποβληθεί αρµοδίως θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού ή υπεύθυνη 
δήλωση µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής. 

Περιγραφή της Οµάδας Υλοποίησης της Υπηρεσίας: Ο προσφέρων είτε πρόκειται 
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για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, είτε για ένωση προσώπων θα υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση συνοδευόµενη από κατάλογο σε µορφή πίνακα, όλων των εµπλεκοµένων 
στην οµάδα υλοποίησης της υπηρεσίας, ο οποίος θα περιέχει κατ’ ελάχιστο: 
ονοµατεπώνυµο – τίτλο σπουδών – θέση – επαγγελµατική εµπειρία – αρµοδιότητες 
στην υλοποίηση της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες κατηγορίες – 
προσδιορισµό του υπευθύνου ανά κατηγορία υπηρεσίας, καθώς και του υπευθύνου 
για το σύνολο της υπηρεσίας ο οποίος πρέπει να διαθέτει Πανεπιστηµιακό τίτλο 
σπουδών και τουλάχιστον 5ετή εµπειρία σε υπηρεσίες φωτογραµµετρίας και 
γεωπληροφορικής και να καταθέσει αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.  

Επίσης, περιγραφή των µέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς 
υπηρεσιών, του τεχνικού εξοπλισµού και των υπευθύνων για τον έλεγχο αυτό.  

γ) Κατάλογο σχετικών µε την παρούσα υπηρεσιών των 5 τελευταίων ετών που 
θα περιέχει κατ’ ελάχιστο: τίτλο – συνοπτική περιγραφή - χρόνος υλοποίησης– 
ανάδοχος - ποσοστό συµµετοχής στην παροχή υπηρεσιών του συµµετέχοντος στο 
διαγωνισµό – εργοδότης – ολική αµοιβή – είδος σχετικής υπηρεσίας σε χωριστές 
στήλες ανά κατηγορία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.α. και την αντίστοιχη αµοιβή 
του εν λόγω τµήµατος. 

 Το σύνολο των σχετικών υπηρεσιών της τελευταίας 5ετίας θα πρέπει – επί 
ποινή αποκλεισµού- να αθροίζει τουλάχιστον στο 150% του προϋπολογισµού της 
υπό ανάθεση υπηρεσίας.  

Επίσης ο συµµετέχων (φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο ή ένωση 
προσφερόντων) θα πρέπει – επί ποινή αποκλεισµού - να έχει υλοποιήσει την 
τελευταία 5ετία τουλάχιστον µία υπηρεσία για κάθε µία από τις παραπάνω 
αναφερόµενες σχετικές κατηγορίες. 

Ως αποδεικτικό στοιχείο για τις υπηρεσίες που έχουν περιληφθεί από τον 
προσφέροντα στους παραπάνω καταλόγους θα πρέπει να υποβληθούν αντίγραφα 
των σχετικών συµβάσεων ή βεβαιώσεις ή τιµολόγια.  

δ) Μέσα για την υλοποίηση της υπηρεσίας: Κατάλογος του γενικού τεχνικού 
εξοπλισµού των συµµετεχόντων π.χ. Η/Υ, περιφερειακά κτλ. Αναλυτικός κατάλογος 
του απαιτούµενου για την υλοποίηση της υπηρεσίας εξοπλισµού ανά κατηγορία 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.α. όπου θα αναφέρεται ποιος από τους 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι ο κάτοχος. Στην περίπτωση που ο απαιτούµενος 
εξοπλισµός ή και προσωπικό πρόκειται να εξασφαλιστεί σε συνεργασία µε άλλα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν µετέχουν στο διαγωνισµό και θα τεθεί στη 
διάθεση των διαγωνιζοµένων για την εκτέλεση της σύµβασης (π.χ. µίσθωση 
αεροπλάνου ή και πιλότου), απαιτείται η δέσµευση αυτή αποδεικνύεται µε απόφαση 
του αρµοδίου οργάνου του τρίτου (προκειµένου για νοµικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη 
δήλωση, προκειµένου για φυσικό πρόσωπο (π.χ. ότι αποδέχεται την συνεργασία και 
την εκµίσθωση του µέσου από τον διαγωνιζόµενο). 

ε) Τεχνική Έκθεση η οποία θα στηρίζεται στα στοιχεία των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και να περιλαµβάνει καταγραφή των αντικειµένων της υπό ανάθεση 
υπηρεσίας και σχολιασµό αυτών, µε περιγραφή της µεθοδολογίας που θα 
ακολουθηθεί, τις δραστηριότητες για την υλοποίηση της υπηρεσίας, την αξιοποίηση 
του διατιθέµενου εξοπλισµού όπου απαιτείται, την παρουσίαση της χρονικής 
αλληλουχίας των δραστηριοτήτων και χρονοδιάγραµµα όπου θα παρουσιάζεται 
σχηµατικά η χρονική αυτή αλληλουχία, επισήµανση των τυχόν προβληµάτων και 
εισήγηση περί του ενδεδειγµένου τρόπου επιλύσεώς τους.  

Η Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 20 σελίδων 
 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι 

προϋποθέσεις των δικαιολογητικών πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής 
ικανότητας και πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας και τα αντίστοιχα 
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προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά µπορούν να καλύπτονται µερικώς για κάθε ένα µέλος 
της ένωσης / κοινοπραξίας, µε την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η 
προσφορά της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτει εξ' ολοκλήρου τις 
παραπάνω προϋποθέσεις.   

Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν κατά την αιτιολογηµένη κρίση 
της Αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη υποδοµή και εµπειρία, σύµφωνα µε την 
διαδικασία ελέγχου της παρούσας διακήρυξης, αιτιολογηµένα αποκλείονται από τη 
συνέχεια της διαδικασίας.  

  
4. Λοιπά δικαιολογητικά:  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά:  
• Έγγραφο υποβολής προσφοράς, υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο 

του υποψηφίου αναδόχου, το οποίο βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της 
προσφοράς, προκειµένου να αναγραφεί ο αριθµός εισερχοµένου πρωτοκόλλου της 
κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η 
χρονική ισχύς της προσφοράς.  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση των προσφερόντων ότι:  
α. Έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

και τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη.  
β. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης,.  
γ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης 

προµήθειας.  
δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
ε. ∆εν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από 
αντίστοιχη αρχή της χώρας εγκατάστασής τους.  

στ. ∆εν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ του 
δηµοσίου τοµέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.  

η. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που 
αφορά την επαγγελµατική τους διαγωγή και για τα αδικήµατα που περιγράφονται στο 
άρθρο 43 παρ. 1 του Π∆ 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007), και ότι δεν έχουν διαπράξει 
επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

θ. ∆εν έχουν ποτέ κριθεί από αρµόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά 
την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά 
µε την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους.  

ι. Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης τους σχετικό µε 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του 
διαγωνισµού.  

ια. Ότι συµµετέχει σε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισµού.  

  
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να 

κατατεθούν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά.  
• Πρακτικό Αποφάσεων του αρµόδιου Οργάνου του προσφέροντος µε το οποίο:  
α. Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης 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. Στην περίπτωση συµµετοχής φυσικού προσώπου 
στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση µε 
αντίστοιχο περιεχόµενο.  
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β. 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 σχετικής εξουσιοδότησης.  

  
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 ∆ιαγωνισµού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός 
δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της παραλαβής της 
πρόσκλησης. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η µετά την λήξη της προθεσµίας 
κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.  
  

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Εγγύηση καλής εκτελέσεως 

 Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτελέσεως 5%, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της γενικής συγγραφής 
υποχρεώσεων της µελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Τρόπος κατάθεσης προσφορών 

 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού στην Ελληνική Γλώσσα ή 
σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά 
µέχρι και την ηµεροµηνία και ώρα που αναγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης.   

Οι  προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία  µπορούν να  κατατεθούν την 
ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού απευθείας στην Επιτροπή διενέργειας και ελέγχου 
των δικαιολογητικών του διαγωνισµού ή να σταλούν ταχυδροµικά  µέχρι την  
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Κατά την ηµέρα 
αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να  παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζοµένων.   

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις προηγούµενες διατάξεις δεν 
λαµβάνονται υπόψη.  

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την διενέργεια του 
διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που 
παραλαµβάνουν τις προσφορές προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες.  

Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  
Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός 

είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της 
εργασίας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης.   

Όλες οι σελίδες των περιεχοµένων των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνεχή 
αρίθµηση και να είναι µονογραµµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα 
ή τον υπεύθυνο υλοποίησης της υπηρεσίας.  

Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν στο 
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πρωτόκολλο του δήµου είτε αυτοπροσώπως είτε ή µε ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους.   

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασµένες σε 
ένα ενιαίο κλειστό φάκελο ή συσκευασία µε την ένδειξη:   

  
<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ>  

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ………/…- … -2013  
Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την   

«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ.»  

 
Αναθέτουσα Αρχή: 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Γούρνες Πεδιάδος, Τ.Κ. 70014 

 
Ηµεροµηνία  ∆ιαγωνισµού: …- … -2013 

 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

   
Ο φάκελος αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, τον τίτλο του 
διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων 
θα αναγράφονται οι επωνυµίες των µελών τους και τα στοιχεία (επωνυµία, 
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική 
διεύθυνση (e-mail)) του εκπροσώπου τους.  

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από έγγραφο υποβολής 
προσφοράς, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή κοινοπραξία 
εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.  

  
Ο σφραγισµένος εξωτερικός φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει τρεις (3) 

επίσης σφραγισµένους φακέλους όπως παρακάτω:   
  
•  Φάκελο µε ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ"  

•  Φάκελο µε ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"  

•  Φάκελο µε ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"  

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και 
θα περιέχουν - επί ποινή αποκλεισµού - αριθµηµένο κατάλογο των περιεχοµένων του 
κάθε φακέλου.  

 Οι προσφερόµενη τιµή στο τιµολόγιο, αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. 
Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόµενη τιµή.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες η 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και 
µονογραµµένη.  

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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1. Παραλαβή προσφορών 

1.  Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής 
προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη.  

2.  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.  

3.  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. Αποσφράγιση ∆ικαιολογητικών  

1. 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.  

2. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στους υποφακέλους 
αναγράφεται ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν του κυρίως φακέλου.  

3. Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και µονογράφεται κατά 
φύλλο. Στην αποσφράγιση παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους.   

4. 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.  

5. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια. 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 τους σφραγισµένους φακέλους της τεχνικής και οικονοµικής 
προσφοράς τους.  

6. Γίνεται η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µόνο για όσους 
προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό βάσει του υποφακέλου 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Κατά την αποσφράγιση µπορούν να παρίστανται οι 
διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους ή εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους. Τα 
περιεχόµενα του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µονογράφονται  κατά 
φύλλο. 

7. Μετά την καταγραφή των περιεχοµένων του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του 
διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή 
συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς και 
αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.  

8. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια. 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 
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τους µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους της οικονοµικής προσφοράς τους. 
Επίσης ανακοινώνει την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών. Σε όσους από τους διαγωνιζόµενους δεν είναι παρόντες σε αυτό το 
στάδιο, η ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών 
ανακοινώνεται µε fax τουλάχιστον 2 ηµέρες πριν τη συνεδρίαση. 

9. Η επιτροπή µετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης συντάσσει σχετικό πρακτικό.  

10. Ενστάσεις κατά του προηγούµενου σταδίου του διαγωνισµού µπορούν να 
κατατεθούν µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµη 
ηµέρα. 

11. Η επιτροπή πριν την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, εξετάζει και 
αποφαίνεται επί των τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων και συντάσσει σχετικό 
πρακτικό. 

 
3. Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών  

1. Στη συνέχεια σε ηµεροµηνία και ώρα που έχει καθοριστεί στο προηγούµενο 
στάδιο, η επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων της Οικονοµικής 
Προσφοράς, όπου µονογράφονται κατά φύλλο και ανακοινώνονται οι 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των διαγωνιζοµένων. Προσφορές που δεν έχουν 
την υπογραφή του µειοδότη, είναι αόριστες ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακηρύξεως απορρίπτονται. 

2. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον 
κριθεί από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ότι η προσφορά του πληροί τις 
προδιαγραφές της µελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού. Σε  
περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαµηλότερη 
τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών.  

3. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό µε το οποίο εισηγείται προς την Οικονοµική 
Επιτροπή για την κατακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισµού, το οποίο 
κοινοποιείται µέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζοµένους. Κατά του 
ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν µέχρι την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του παρόντος 
σταδίου.  

 
4. Ενστάσεις 
Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του δήµου. Σε πρώτο στάδιο οι 

ενστάσεις εξετάζονται από την επιτροπή διαγωνισµού η οποία συντάσσει σχετικό 
πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται µαζί µε τα άλλα πρακτικά του διαγωνισµού στην 
Οικονοµική Επιτροπή η οποία είναι αρµόδια για την τελική κρίση επί των ενστάσεων. 
 

5. 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. 

Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του ∆ήµου και 
σε χρόνο όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) 
ηµερών για τη υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σε αυτές 
τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 28/80 
κυρώσεις.  

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που 
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πρωτοκολλείται αυθηµερόν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τιµές Παροχής Υπηρεσίας - κρατήσεις 

 
 Οι τιµές της Παροχής Υπηρεσίας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για παράδοση στο ∆ήµο 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας βαρύνεται µε τις 
νόµιµες κρατήσεις.  Επίσης βαρύνεται µε την δαπάνη δηµοσιεύσεως περιλήψεως 
της διακηρύξεως στον Τύπο, καθώς και µε την χαρτοσήµανση δύο αντιτύπων της 
συµβάσεως. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Λήψη Πληροφοριών  - ∆ηµοσίευση 

 
 α) Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής θα βρίσκεται στα Γραφεία ∆ήµου και 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος κα Μεϊντάνη Άννα. 
 β) Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του υπ.αριθµ. 28/80 Π.∆. στον ηµερήσιο Τύπο. 
 

∆ήµος Χερσονήσου 
Ο Αντιδήµαρχος  

Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
 

∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ 
 

 

 


