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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 16798/1-8-2013 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/8/2013 

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Π.Δ. 28/1980) 

 

ΘΕΜΑ: «Εργασίες εξέτασης επάρκειας δημοτικών κτιρίων με σύγχρονες μεθόδους» με 

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

β) Τα άρθρα 209 και 273 του Ν. 3463/2006. 

γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.». 

δ) Την αριθμ. 214/30-7-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. 

Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες εξέτασης επάρκειας δημοτικών κτιρίων με σύγχρονες 

μεθόδους» οι οποίες αφορούν στην ενόργανη μέτρηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών μηχανικών 

ταλαντώσεων 14 κτιρίων συνολικής επιφάνειας 18.197,5 m
2
 του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και διατύπωση 

τεκμηριωμένων συναφών προτάσεων βελτίωσης αυτών, είναι προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%) και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: 

1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26/8/2013 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00΄ έως 10:30΄, ενώπιον 

της επιτροπής του διαγωνισμού, στο δημοτικό κατάστημα. 

2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την 

ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 

3) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση 

ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι 

προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την επιτροπή 

του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες. 

4) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί 

που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή 

επαγγελματική ένωση. 

5) Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να 

υποβάλλουν στην επιτροπή του Διαγωνισμού: 

α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 
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i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν 

αποδέχονται. 

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

iii. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. 

iv. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

v. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

β) Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

γ) Σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, θα 

πρέπει να υποβληθεί το σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

δ) Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου εγγράφου Διαπίστευσης της μεθοδολογίας. 

6) Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να 

προσκομίσει στο Δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην 

αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα 

ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος. 

7) Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τα όσα περιγράφονται στην προδιαγραφή της 

εργασίας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

8) Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, 

εφόσον κριθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της εργασίας 

και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού. 

9) Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

10) Ο χρόνος παράδοσης της εργασίας θα είναι 60 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

11) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα, με την παράδοση των 

εργασιών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

12) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 

του δήμου, στον δικτυακό τόπο του δήμου και να δημοσιευθεί στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τοπικό τύπο, 

μέχρι και την 21/8/2013. 

13) Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Ο Δήμαρχος  Φιλοθέης – Ψυχικού 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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