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Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 
 
 

 

Έρνληαο ππόςε: 
 

Σηο δηαηάμεηο: 

         Σνπ Ν. 4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117   
• ηνπ ∆εµνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα ηνπ άξζξν 209 ηνπ Ν. 

3463/06, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη   
• ηελ ππ’ αξηζ. 7/2017 µειέηε ηεο ππεξεζίαο  

• ηελ αξηζ.131/2017 (ΑΓΑ: 70ΤΘΩΗΦ-Κ9Γ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
 

 

∆ΙΑΚΗΡΤΕΙ 
 

 

Όηη ηελ 7ε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ έηνπο 2017 εµέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:30 πξσηλή (ώξα ιήμεο 
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ) ζα δηελεξγεζεί ζην γξαθείν ηνπ ∆ήµνπ Φηιηαηώλ, ζπλνπηηθόο 
δηαγσληζµόο, µε ζθξαγηζµέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ραµειόηεξε ηηµή γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο παξαθάησ ππεξεζίαο θαη µε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 
 
 

 

 

 

 

 

        «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ» 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 

 ΝΟΜΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ                   Φηιηάηεο 23/08/2017 
 

 ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ  
 

  Απιθ. Ππυη: 7606 
 

Σαρ. ∆/λζε : Ελ. Βενιζέλου 8  
 

Σαρ. Κώδηθαο : 463 00 Φηιηάηεο  
 

Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνπ σηήξηνο 
 

 

Σειέθσλν : 26643 60181 - 166 
 

FAX : 26640 22989  
 





 

 

Άπθπο 1: Επγαζία 
 
Ο δηαγσληζµόο αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζίαο «ΤΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ 

ΕΣΙΑ 2017». 

Η δαπάλε ηεο ππεξεζίαο έρεη πξνϋπνινγηζζεί ζε €35.960,00 κε Φ.Π.Α. 24%. Θα 

ρξεκαηνδνηεζεί από ηαθηηθνύο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ, από ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό 

νηθ. έηνπο 2017 βαξύλνληαο ηηο πηζηώζεηο ζηνλ Κ.Α.: 70-6117.002 

 

 

 

                      Άπθπο 2: Σόπορ και σπόνορ ∆ιενέπγειαρ ηος διαγυνιζµού 
 
Ο δηαγσληζµόο ζα δηεμαρζεί ζην γξαθείν ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ θαη ελώπηνλ ηεο αξµόδηαο 

Δπηηξνπήο ∆ηελέξγεηαο ∆ηαγσληζµνύ. 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζην Γήκν έσο ηελ Πέκπηε 07/09/2017 θαη ώξα 10:30 π.κ., ώξα 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ από ηελ Δπηηξνπή ∆ηελέξγεηαο ∆ηαγσληζµνύ. 

 

 

Άπθπο 3: Σπόπορ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζµού 
 
Ο δηαγσληζµόο ζα είλαη µεηνδνηηθόο, µε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ραµειόηεξε ηηµή θαη ζα 

δηεμαρζεί µε ζθξαγηζµέλεο πξνζθνξέο. 

Οη πξνζθνξέο γηα ηνλ δηαγσληζµό µε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζα θαηαηεζνύλ ζην Γήκν 

µέρξη ηελ εµέξα θαη ώξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, απηνπξνζώπσο ή µέζσ 

εμνπζηνδνηεµέλνπ εθπξνζώπνπ. Σαρπδξνµηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο αιιά πξέπεη λα 

έρνπλ θηάζεη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ (µε επζύλε ηνπ πξνζθέξνληνο) από ηελ πξνεγνύµελε 

(εξγάζηµε) εµέξα.(Σαρ. ∆/λζε: Δι. Βεληδέινπ 8, Φηιηάηεο 46300). 

Πξνζθνξέο πνπ είλαη αόξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίµεζεο ή ππό αίξεζε ή πξνζθνξέο από ηηο νπνίεο 

δελ πξνθύπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόµελε ηηµή, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ από ηελ Δπηηξνπή ∆ηελέξγεηαο ∆ηαγσληζµνύ µεηά ηνλ 

έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµό. 

Η Δπηηξνπή ∆ηελέξγεηαο ∆ηαγσληζµνύ ζπληάζζεη πξαθηηθό γηα ην δηαγσληζµό θαη ηελ αλάδεημε 

ηνπ αλαδόρνπ ην νπνίν ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Άπθπο 4: Σόπορ και Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ 
 
Ο ρώξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε Μαζεηηθή Δζηία ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ. Σν ρξνληθό 
δηάζηεµα θαζώο θαη νη ππεξεζίεο, γεληθά, ζα παξέρνληαη ζύµθσλα µε ηα νξηδόµελα ζηε ζρεηηθή 
µειέηε. 
 

Άπθπο 5: Μαηαίυζη Διαγυνιζμού 

 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γηα 

απηό, λα καηαηώζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκό ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο, ή λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηδίσο:  

α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθόζνλ από ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο,  

β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθό,  

γ) εάλ ππάξμεη κεηαβνιή ησλ αλαγθώλ ζε ζρέζε κε ην ππό αλάζεζε έξγν,  

δ) αλ ν ζπλαγσληζκόο θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, ήηαλ 

αλεπαξθήο ή αλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο όηη έγηλε ζπλελλόεζε ησλ ζπλαγσληδόκελσλ γηα 

ηελ απνθπγή πξαγκαηηθνύ ζπλαγσληζκνύ.  

 





Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη όιεο ηηο πξνζθνξέο θαηά ηελ 

απόιπηε θξίζε ηνπ. Αλ ν δηαγσληζκόο αθπξσζεί ή δελ εγθξηζεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ην 

απνηέιεζκα ηνπ ή αλ απνξξηθζνύλ όιεο νη πξνζθνξέο ή καηαησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, θαλέλαο από απηνύο πνύ έιαβαλ κέξνο ζε απηόλ δελ 

δηθαηνύηαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο, δεδνκέλνπ όηη όινη νη ζπκκεηέρνληεο, κε ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην δηαγσληζκό θαη ηελ ξεηή θαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο 

Γηαθήξπμεο παξαηηνύληαη, ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα από θάζε ηπρόλ δηθαίσκά ηνπο.  

Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη ζε θακία πεξίπησζε έλαληη εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ ζα 

γίλνπλ δεθηέο είηε γηα ηππηθνύο (απνθιεηζκόο από ην δηαγσληζκό ιόγσ έιιεηςεο ε αλεπάξθεηαο 

ηππηθώλ ζηνηρείσλ) είηε γηα νπζηαζηηθνύο ιόγνπο.  

 

Άπθπο 6: Σεύση δηµοππάηηζηρ 
 

1) Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινύλ ηα ζπµβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαηά  

ζεηξά ηζρύνο είλαη:      
α) Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζµνύ.   
β) Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ. 

     γ) Η ηερληθή πεξηγξαθή – Μειέηε 

     δ) Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζµόο 

     ε) Η νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ 

 

Άπθπο 7: ηοισεία - ∆ικαιολογηηικά ζςµµεηοσήρ 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηελ ζεηξά µε ηελ νπνία αλαγξάθνληαη 
παξαθάησ, επί πνηλή απνθιεηζµνύ, θαηαηίζεληαη µαδί µε ηνλ ππόινηπν θάθειν πξνζθνξάο θαη 
είλαη ηα εμήο: 
  

 

1. Έγγπαθα νοµιµοποίηζηρ ηος πποζθέπονηορ: Φσηνηππία αζηπλνµηθήο 

ηαπηόηεηαο, εθ’ όζνλ είλαη θπζηθό πξόζσπν. Όηαλ είλαη εηαηξία ην αξρηθό θαηαζηαηηθό 

ηεο θαζώο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε απηνύ µε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ θαη ζε πεξίπησζε Α.Δ. 

επηπιένλ επηθπξσµέλν απόζπαζµα πξαθηηθώλ ηνπ ∆.. ηεο µε ην νπνίν απνθαζίδεηαη ε 

ζπµµεηνρή ζηε δηαθήξπμε θαη νξίδεηαη ην πξόζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάςεη 

ηελ πξνζθνξά, θαζώο θαη ν αληίθιεηνο µε πιήξε ζηνηρεία ηαπηόηεηαο θαη δηεύζπλζεο 

απηνύ πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα παξαιαµβάλεη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ 

παξνύζα  

2. Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ δηαγσληδόµελνπ όηη έρεη ιάβεη γλώζε όισλ 

ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο µειέηεο θαη όηη ηνπο απνδέρεηαη ρσξίο θακία 

επηθύιαμε.  

3. Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ δηαγσληδόµελνπ όηη έιαβε γλώζε ησλ 

ηνπηθώλ ζπλζεθώλ θαη όηη αλαιαµβάλεη λα εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο ζύµθσλα µε ηε 

µειέηε.  

4. Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ δηαγσληδόµελνπ όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί 

από δηαγσληζµνύο ηνπ ∆εµνζίνπ, δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησµα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγειµαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθώλ 

ηνπ ππνρξεώζεσλ όζν θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πξνο Τπεξεζίεο ηνπ ∆εµόζηνπ 

Σνµέα.  

5. Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ δηαγσληδόµελνπ όηη παξαηηείηαη από θάζε 

δηθαίσµα απνδεµίσζήο ηνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ  ∆ήµνπ Φηιηαηώλ, ηδίσο 

ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθύξσζεο ηνπ δηαγσληζµνύ, ή ηεο ππαλαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ.  

6. Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ δηαγσληδόµελνπ, γηα ηελ ηήξεζε ζηαζεξώλ 

ησλ ηηµώλ πξνζθνξάο γηα όιε ηε δηάξθεηα πνπ νξίδεη ε ζρεηηθή κειέηε. 

7. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη δελ 





έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα 

ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ 

από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ 

Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, γηα θάπνην 

από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο.   

8. Πιζηοποιηηικό ηος οικείος επιµεληηηπίος, µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 

ηνπο ζ’ απηό θαη ην εηδηθό επάγγειµά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέιµαηνο πνπ ζα 

έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) µήλεο πξηλ από ηελ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζµνύ. 

9. Πιζηοποιηηικό θοπολογικήρ ενηµεπόηηηαρ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη 

ελήµεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαηά ηελ εµεξνµελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζµνύ. 

10. Πιζηοποιηηικό αζθαλιζηικήρ ενηµεπόηηηαρ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη 

ελήµεξνη σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαηά ηελ εµεξνµελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζµνύ.  

Οη νκόξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Ε.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά όισλ ησλ 

νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηόζν γηα όια ηα κέιε ηνπο, όζν θαη γηα όιν ην 

απαζρνινύκελν ζε απηέο πξνζσπηθό. Οη εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο (Ε.Ε.) ζα 

πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά όισλ ησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κόλν γηα ηα 

νκόξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα όιν ην απαζρνινύκελν ζε απηέο πξνζσπηθό. 

Οη αλώλπκεο εηαηξείεο (Α.Ε.), οι εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη  νη 

Ιδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο (Ι.Κ.Ε.), ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά γηα όιν ην 

απαζρνινύκελν ζε απηέο πξνζσπηθό.  

Η αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ππνβάιιεηαη  γηα ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα-πξνζσξηλό 

αλάδνρν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα–κέινο ηεο. ε 

πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο, ππνβάιιεηαη θαη γηα ηνλ ππεξγνιάβν.  

 

                                                   Άπθπο 8: Φάκελορ πποζθοπάρ 
 
Η µε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ απηνύ απηνδηθαίσο επηθέξεη πνηλή 

απνθιεηζµνύ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. 

Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο, ζηελ Διιεληθή, θαη µόλνλ γιώζζα εθηόο ίζσο από 

επηζπλαπηόµελα ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο ηα νπνία µπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα.  

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζηελ Αξµόδηα Δπηηξνπή ηνπ ∆ήµνπ Φηιηαηώλ µέζα ζε 

(ζθξαγηζµέλν) θπξίσο θάθειν, όπνπ έμσ απ’ απηόλ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο µε θεθαιαία 

γξάµµαηα:  

 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ  

Πξνζθνξά ηνπ ………………………………………………………………………………………. 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ «πλεξγείν Μαγεηξείνπ Μαζεηηθήο Δζηίαο 2017» 

Αξηζµόο δηαθήξπμεο 7606/23-08-2017 

Ηµεξνµελία δηελέξγεηαο δηαγσληζµνύ 07-09-2017 

 

 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο.  

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζµεύνπλ ηνπο πξνµεζεπηέο γηα δύο (02) µήνερ από ηελ επνµέλε 

ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνύ, θαζώο θαη γηα ηνλ ρξόλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ 

ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο µηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόµελνπ από ηελ 





δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Η ηζρύο ηελ πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία, πξηλ από 

ηελ ιήμε ηεο.  

Η νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ είλαη δεζµεπηηθή γηα όιε ηε δηάξθεηα πνπ νξίζεη ε 

ζρεηηθή κειέηε.  

 
Μέζα ζηνλ θύξην θάθειν ππνβάιινληαη ηα αθόινπζα: 

α)μερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Δικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ»  θαη  

β) μερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οικονομική Πποζθοπά». 

Οη δύν σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 

 

Πεπιεσόμενα θακέλος «Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ» 

Ο θάθεινο απηόο πεξηέρεη όια ηα  δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο ζηνλ δηαγσληζµό πνπ δεηνύληαη 

ζην ζρεηηθό άξζξν, θαζώο θαη ηηο δειώζεηο ζπµµεηνρήο ππνγεγξαµµέλεο από ηνπο λνµίµνπο 

εθπξνζώπνπο ησλ ζπµµεηερόλησλ θνξέσλ (δελ  απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κ.Δ.Π.) 

Καιό είλαη απηά λα βξίζθνληαη µε ηελ ζεηξά πνπ δεηνύληαη θαη θαηάιιεια δεµέλα ζε ηόµν ή 

ληνζηέ, ώζηε λα µελ ππάξμεη πξόβιεµα απώιεηάο ηνπο. 

 

Πεπιεσόμενα θακέλος «Οικονομική Πποζθοπά » 

ε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζπκπιεξσκέλν όπσο 

παξαηίζεηαη, ρσξίο αιιαγέο, ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλάιπζεο  θόζηνπο: 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1) Αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ:  

2) Ηκέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο:  

3) πιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία 

ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη (ΔΠΙΤΝΑΠΣΔΣΑΙ 

αληίγξαθό ηεο ζην ηέινο) 

ηέινο): 

 

ΔΠΙΜΔΡΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 

 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ      ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1.1 Ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ 

αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο 

απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ: 

  

1.2 Ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ (εξγνδόηε 

θαη αζθαιηζκέλνπ) κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα 

πνζά: 

  

 
1.3 Γηνηθεηηθό θόζηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ : 

  

 
1.4 Αλαιώζηκα : 

  

 
1.5 Δξγνιαβηθό θέξδνο: 

  

1.6 Νόκηκεο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

θξαηήζεηο: 

  

 
ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

  





 
ΦΠΑ 

  

ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

  

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν αλαγξαθώλ, ππεξηζρύεη ε ηηκή πνπ έρεη 

αλαγξαθεί νινγξάθσο. Οη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθύπηνπλ κε ζαθήλεηα νη 

πξνζθεξόκελεο ηηκέο ή ζπλνιηθή ηηκή απνξξίπηνληαη. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ 

μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο.  

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζώζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνύλ αζαθή 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ ησλ Πξνζθνξώλ.  

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απόθξνπζε όξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. 

Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη από ηνλ πξνζθεύγνληα µόλν όηαλ δεηνύληαη από ηελ επηηξνπή 

δηαγσληζµνύ, είηε ελώπηόλ ηεο είηε ύζηεξα από έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Από ηηο δηεπθξηλίζεηο 

πνπ δίλνληαη ζύµθσλα µε ηα παξαπάλσ, ιαµβάλνληαη ππόςε µόλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα ζεµεία πνπ δεηήζεθαλ. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ µπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 

επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ µέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

                                           Άπθπο 9: Εγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ: 

  

Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγόηεξν θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο 

ζύκβαζεο ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα 

είλαη κεγαιύηεξνο θαηά δύν (2) κήλεο από ην ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο ηνπ έξγνπ. Η 

εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ, νξηζηηθήο πεξαίσζεο ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ. 

 

                                         Άπθπο 10: Σπόπορ πληπυμήρ-κπαηήζειρ: 

  

Η πιεξσκή ζα γίλεη ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ θαη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ 

λόκηκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Θα γίλεη θξάηεζε 0,06 

% επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ έξγνπ, πνπ απνδίδεηαη ζηελ 

Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ην Νόκν 4013/15-09-11, άξζξν 4, 

παξ. 3, όπσο αληηθαζίζηαηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 

147/η. Α΄/2016)  Δπίζεο ζα παξαθξαηεζεί ν πξνβιεπόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο ζύκθσλα κε ην 

λ.2198/94 αξζ.24 θαη θάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε ππέξ ηξίησλ. 

                                                  

Άπθπο 11: Τποσπεώζειρ 

 

Σν θόζηνο ησλ εξγαηηθώλ δελ ζα πξέπεη (κε πνηλή απνθιεηζκνύ) λα ππνιείπεηαη ηνπ ειάρηζηνπ 

πξνβιεπόκελνπ λόκηκνπ γηα εξγαδόκελν άγακν άλσ ησλ 25 εηώλ βάζε ηεο ηζρύνπζαο Δζληθήο 

Γεληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Πξνζθνξά πνπ δελ έρεη ππνινγηζηεί ζύκθσλα κε ην πξναλαθεξόκελν ηεο παξνύζεο 

παξαγξάθνπ δελ ιακβάλεηαη ππόςε θαη δελ αμηνινγείηαη. Σέινο νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ 

ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη 
εξγαδόκελνη.  

Παξαηήξεζε: ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο θξίλεη όηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ελόο 

δηαγσληδόκελνπ είλαη ππεξβνιηθά ρακειή, ηεο δίδεηαη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο 

δηεπθξηλήζεηο πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ην 

ύςνο ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ θαη λα θξίλεη αλ απηέο είλαη επαξθείο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο 
πξνζθνξάο.   





Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά όηη ην κηζζνδνηηθό θόζηνο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζα εμνθιείηαη 

κέζσ ηξαπέδεο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη: α) ηηο κεληαίεο Μηζζνδνηηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ, β) ην Πίλαθα πξνζσπηθνύ ηνπ .Δ.Π.Δ. κε ηελ 

αλάιπζε απνδνρώλ, γ) ηελ αληίζηνηρε θάζε κήλα Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε κε ηελ απόδεημε 

θαηάζεζήο ηεο θαη δ) ηελ αληίζηνηρε πιεξσκή εηζθνξώλ θαη εμόθιεζεο κηζζνδνζίαο ζην Γήκν 
όπνηε ηνπ δεηεζεί ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ.  

 

                                             Άπθπο 12:  Έκπηυζη ηος Αναδόσος:  

Με απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ δηαθόπηεηαη ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Έξγνπ θαη θαηαγγέιιεηαη ε 

ζύκβαζε, εθόζνλ ν Αλάδνρνο ππαίηηα δελ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο, ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε 

αλάζεζεο θαη όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε. 

 

                                      

Άπθπο 13: Ποινικέρ Ρήηπερ - Κςπώζειρ: 

O Γήκνο κπνξεί λα επηβάιιεη θπξώζεηο ζηνπο αλαδόρνπο ζε πεξίπησζε πνπ απηνί δελ ηεξνύλ 

ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη δελ ζπκκνξθώλνληαη πξνο απηέο ύζηεξα από ζρεηηθέο 

έγγξαθεο ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο 

Οη θπξώζεηο πνπ επηβάιινληαη από ην Γήκν είλαη:  

Α. Δπηβνιή πνηληθήο ξήηξαο ύςνπο κέρξη ηνπ πνζνύ ηνπ εκίζεσο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο κε αληίζηνηρε κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  

Β. Δπηβνιή πνηληθήο ξήηξαο πνζνύ ίζνπ κε ην πνζό ηεο εγγπεηηθήο κε αληίζηνηρε νιηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  

 Γ. Κήξπμε έθπησηνπ ηνπ αλαδόρνπ.  

ε θάζε πεξίπησζε επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο νη Αλάδνρνη ππνρξενύληαη εληόο 10 εκεξώλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ κε λέα εγγπεηηθή επηζηνιή ηελ ξήηξα απηή. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν 

Γήκνο  έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εμαληιήζεη απηόκαηα όια ηα ζηάδηα Α, Β, Γ. Πέξα θαη 

αλεμάξηεηα ησλ πξνβιεπόκελσλ αλσηέξσ θπξώζεσλ ν Γήκνο δηαηεξεί αθέξαην ην δηθαίσκα λα 

επηδηώμεη ζύκθσλα κε ην Αζηηθό Γίθαην ηελ απνθαηάζηαζε από ηνλ Αλάδνρν θάζε δεκηάο πνπ 

ππέζηε ν Γήκνο κε ππαηηηόηεηά ηνπ.  

Γ. Η ππνρξέσζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο δειαδή θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρώλ νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε 

δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξεο από ηε ..Δ. ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη, ηήξεζε ηνπ 

λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, όξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π.  

ε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ αλσηέξσ όξσλ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε 

κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 

 

                                                      Άπθπο 14: Πληπυμή  

Θα γίλεηαη αλά κήλα κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ πνηνηηθήο παξαιαβήο από ηελ 

αξκόδηα επηηξνπή θαη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ λόκηκνπ ηηκνινγίνπ από ηνλ αλάδνρν ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

                                                   Άπθπο 15: Αποδοσή Όπυν  

Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό ζπλεπάγεηαη ηελ ξεηή θαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή όισλ ησλ 

όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.  

 

 
Άπθπο 16: Ενζηάζειρ 

 
Ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ άλλου προςφζροντοσ και κατά τθσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ αςκοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 ωσ εξισ: 





 Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά της διακήρυξης, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ 
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορών. 

 Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι 
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. 

 Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμώμενθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ (προ ΦΠΑ).  Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με πράξθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

 

Άπθπο 17: ύµβαζη 
 
Η απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ζηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζµνύ µεηά ηεο 

απόθαζεο επί ηπρώλ ελζηάζεσλ ππνβάιινληαη ζηελ Απνθεληξσµέλε ∆ηνίθεζε Πεξηθέξεηαο 

Ηπείξνπ – ∆πη. Μαθεδνλίαο πξνο έγθξηζε. Μεηά ηελ παξαπάλσ έγθξηζε ν αλάδνρνο θαιείηαη λα 

πξνζέιζεη ζε νξηζµέλν ηόπν θαη ρξόλν, λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύµβαζε πξνζθνµίδνληαο θαη 

ηελ πξνβιεπόµελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο. Αλ απηόο δελ πξνζέιζεη µέζα ζηελ αλσηέξσ 

πξνζεζµία λα ππνγξάςεη ηελ ζύµβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο ύζηεξα από γλσµνδόηεζε ηνπ 

αξµνδίνπ νξγάλνπ. 

Η δηάξθεηα ηεο ζύµβαζεο νξίδεηαη όπσο απηή αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή κειέηε.  

Η ζύµβαζε ιύεηαη µε ηελ πάξνδν ηεο εµεξνµελίαο δηάξθεηάο ηεο, όπσο απηή νξίδεηαη αλσηέξσ.  

 

Άπθπο 18 : Επανάλητη διαγυνιζµού 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζµόο απνβεί άγνλνο ζα επαλαιεθζεί ζε εµεξνµελία θαη ώξα πνπ ζα 
θαζνξηζηεί µε λέα πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία ζα δεµνζηεπηεί όπσο 
πξνβιέπεηαη. 

Άπθπο 19 : Πληποθόπηζη ενδιαθεποµένυν 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζµό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ώξεο από ηηο 

8:00π.µ. έσο 14:00µ.µ. από ην αξµόδην γξαθείν ηνπ  Γήκνπ  Φηιηαηώλ. 

Αξµόδηνο ππάιιεινο θ. Υξήζηνπ σηήξηνο ζην ηειέθσλν 26643 60181 - 166. 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεµάησλ πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ (ηεύρε δεµνπξάηεζεο) 

ρνξεγνύληαη απζεµεξόλ ζηνπο ελδηαθεξόµελνπο από ην αξµόδην γξαθείν ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε µπνξεί ν θάζε ελδηαθεξόµελνο λα ηα εθηππώζεη από ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ (www.filiates.gr). 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
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Σες επητείρεζες 

………………………………………………………………………………………………….., έδρα 
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ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1) Αρηζκός ηφλ εργαδοκέλφλ:  

2) Ηκέρες θαη ώρες εργαζίας  

3) σιιογηθή ζύκβαζε εργαζίας ζηελ οποία 

σπάγοληαη οη εργαδόκελοη (ΔΠΙΤΝΑΠΣΔΣΑΙ 

αληίγραθό ηες ζηο ηέιος): 

 

ΔΠΙΜΔΡΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 

 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1.1 Ύυος ηοσ προϋποιογηζκέλοσ ποζού ποσ 

αθορά ηης πάζες θύζεφς λόκηκες αποδοτές 

ασηώλ ηφλ εργαδοκέλφλ: 

  

1.2 Ύυος ηφλ αζθαιηζηηθώλ εηζθορώλ κε βάζε 

ηα προϋποιογηζζέληα ποζά: 

  

1.3 Γηοηθεηηθό θόζηος παροτής ηφλ σπερεζηώλ :   

1.4 Αλαιώζηκα :   

1.5 Δργοιαβηθό θέρδος:   

1.6 Νόκηκες σπέρ Γεκοζίοσ θαη ηρίηφλ 

θραηήζεης: 

  

ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   

ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 
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