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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού,
για την Εργασία : « Προετοιμασία Δήμου Παπάγου –
Χολαργού, για το σχεδιασμό νέων Έργων και
Δράσεων και την προσέλκυση Χρηματοδοτικών
πόρων, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής
περιόδου 2014-2020».

Αριθμός Απόφασης: 62
Χολαργός σήμερα την 17η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.30 και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την
9-4-2015, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες
Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Βασιλική Μπουφούνου
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Απόντες
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Ιωάννης Κεχρής

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Προκειμένου να επιτευχθεί για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Εταιρικό
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020) και δεδομένου ότι στη νέα αυτή περίοδο ο εντοπισμός και η
αξιοποίηση σχετικών προγραμμάτων απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία , κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη Τεχνικού
Συμβούλου». Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει μετά από Πρόχειρο Διαγωνισμό.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή, όπως εγκρίνει τους Όρους Διακήρυξης του ανωτέρω Διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την τήρηση της Νομιμότητας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την έγκριση των Όρων Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την « Προετοιμασία Δήμου Παπάγου – Χολαργού,
για το σχεδιασμό νέων Έργων και Δράσεων και την προσέλκυση Χρηματοδοτικών πόρων, στο πλαίσιο της
νέας Προγραμματικής περιόδου 2014-2020», ως ακολούθως :

Αρθρο 1:
Ο διαγωνισμός αφορά στην εργασία «Προετοιμασία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με στόχο τον
Σχεδιασμό Νέων Έργων και Δράσεων και την Προσέλκυση Χρηματοδοτικών Πόρων στο πλαίσιο της
νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.340,00€
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).
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Άρθρο 2: Tεύχη Διαγωνισμού
Τα τεύχη διαγωνισμού κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) τεχνικές
προδιαγραφές γ) η μελέτη υπ’ αρίθ. 1/2015 η οποία περιλαμβάνει τη συγγραφή υποχρεώσεων
και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 3: Τρόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

Τόπος Υποβολής Προσφορών

Ημερομηνία

Ημέρα

Ωρα

Ημερομηνία

Ημέρα

Ωρα

Δημοτικό Κατάστημα ΧολαργούΠερικλέους 55

Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού
Δημοτικό Κατάστημα ΧολαργούΠερικλέους 55

Οι Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό ως εκπρόθεσμες.
Άρθρο 4: Εγγυήσεις
Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε
(5)% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του
Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που
ισχύει για το Δημόσιο.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου
αντικαθίσταται με την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης της εργασίας η οποία ορίζεται σε
δέκα (10)% του έργου με διάρκεια τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 5: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι εννέα μήνες, με δυνατότητα παράτασης
κατά πέντε (5) μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη. Οι υπηρεσίες, γενικά, θα
παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.
Άρθρο 6: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον
οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής
Η αμοιβή θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) δόσεις, ως εξής:
(α) Η πρώτη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 25% του τιμήματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23% και μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Α από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Έργου.
(α) Η δεύτερη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 50% του τιμήματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23% και μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Β από την Επιτροπή Παρακολούθησης

και Παραλαβής Έργου.
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(β) Η Τρίτη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 25% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 % και μετά
την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Γ από την από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργου και εξ αυτού την οριστική ανεπιφύλακτη παραλαβή του συνόλου των
παραδοτέων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των πληρωμών είναι η παραλαβή από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής των παραδοτέων, όπως αυτά αναφέρονται στο
χρονοδιάγραμμα εργασιών του Αναδόχου και περιγράφονται στην αντίστοιχη μελέτη.
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.
Άρθρο 8 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,
ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 8.00 έως 14.00. Διεύθυνση Περικλέους αριθ. 55
- Χολαργός Τηλέφωνο 2132002861 FAX 2106528701.
Άρθρο 9: Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής - Υποβολή προσφορών
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) ενώσεις φυσικών ή / και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά,
γ) κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών προσώπων που πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη.
Οι ενώσεις και κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να
υποχρεωθεί να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ΄ όσον η λήψη νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στον διαγωνισμό σε περισσότερες από μία
υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των
υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος.
Οι ενδιαφερόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να
υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού:
Φάκελος Προσφοράς
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Ο σχετικός φάκελος θα συνοδεύεται από σχετική Αίτηση του Ενδιαφερομένου.
Οι προσφορές κατατίθενται εντός σφραγισμένου Ενιαίου Φακέλου, στον οποίο τοποθετούνται
:
A. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
B. Υπεύθυνη δήλωση [Ν 1599/1986, άρ. 8, παρ. 4 (ΦΕΚ 75/Α/1986)] με θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής, στην οποία :
B.a. αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και
B.b. δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της συγκεκριμένης προσφοράς ο
ενδιαφερόμενος:
B.b.1. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα εκ των
αναφερομένων της περιπτώσεως 1 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του
άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,

B.b.2. δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες της
περιπτώσεως
2 των
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εδαφίων α και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007
καταστάσεις,
B.b.3. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις
τους της περίπτωσης 3 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ΠΔ 118/2007,
B.b.4. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και
B.b.5. δεσμεύεται ρητά να αποδεχτεί, σε περίπτωση κατακύρωσης, μειωμένο
αντικείμενο έως και 50%,
C. ο σφραγισμένος υποφάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, σε δύο [2] αντίτυπα και
D. ο σφραγισμένος υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς, επίσης σε δύο [2]
αντίτυπα.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι [6] μήνες, προσμετρούμενες
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των προσφορών δύναται
να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 10: Ανακήρυξη αναδόχου
Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που προσφέρει την πιο συμφέρουσα προσφορά βάσει των
ακόλουθων κριτηρίων αξιολόγησης:
α/α
Ι

IΙ

Κριτήρια Αξιολόγησης
Τεχνική Προσφορά

30%

Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου

20%

Οργάνωση και Διοίκηση του Έργου

10%

Ομάδα Έργου

50 %

Επικεφαλής – Συντονιστής

20%

Οικονομολόγος

15%

Ειδικός στη διαχείριση περιβάλλοντος

10%

Νομικός
ΙΙΙ

Συντελεστής
Βαρύτητας (Ti)

Εργασιακή Εμπειρία Ομάδας Έργου

Σε σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση
προτάσεων φορέων του δημοσίου
και
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την
υπαγωγή τους σε Ευρωπαϊκά (ΕΣΠΑ, Ε.Ε. κ.λ.π.)
και Διακρατικά Προγράμματα.

5%
20%

10%

Σε υπηρεσίες σύνταξης οικονομοτεχνικών
μελετών και υποβολή επενδυτικών σχεδίων
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10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Αποδεκτοί γίνονται όσοι έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη ίση από το 60% κάθε κριτηρίου
και στο σύνολο.
Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στη συμφερότερη προσφορά.
Για την επιλογή θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι:
I. Έλεγχος και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
II. Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών (όσων έχουν προκριθεί, από το
προηγούμενο στάδιο I )
III. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών (όσων έχουν προκριθεί από το προηγούμενο στάδιο
ΙΙ). (Oi)
IV. Τελική κατάταξη Συμφερότερης Προσφοράς σύμφωνα με τον τύπο:
Πi =0.85* (Ti/Tmax) + 0.15* (Omin/Oi)
Ti = η συνολική βαθμολογία της Κριτηρίων Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς
Tmax = η μέγιστη συνολική βαθμολογία της Κριτηρίων Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς (η
καλύτερη τεχνική προσφορά)
Omin= συνολικό κόστος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς (μικρότερο κόστος)
Oi= συνολικό κόστος οικονομικής προσφοράς
Συμφερότερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Π.
Σε περίπτωση που η τιμή μίας Οικονομικής Προσφοράς είναι μικρότερη του ογδόντα τοις εκατό
(80%) της διαμέσου (median) των τιμών των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών, τότε η
Οικονομική Προσφορά αυτή χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή και ακολουθείται η
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 52 του π.δ. 60/2007, όπως ισχύει. Ως διάμεσος ορίζεται
στην περίπτωση μονού αριθμού αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών, εκείνη η Οικονομική
Προσφορά της οποίας ο αύξων αριθμός αφήνει εκατέρωθεν το πενήντα τοις εκατό (50%) του
πλήθους των υπολοίπων αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Στην περίπτωση ζυγού
αριθμού αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών, ως διάμεσος (median) λαμβάνεται ο μέσος όρος
των δύο Οικονομικών Προσφορών των οποίων οι αύξοντες αριθμοί αφήνουν εκατέρωθεν το
πενήντα τοις εκατό (50%) του πλήθους των υπολοίπων αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών.
Άρθρο 11: Δημοσίευση
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα
δημοσιευτεί σε μία (1) εφημερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού.
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Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
2 Άννα – Μαρία Τσικρικώνη.
3 Βασιλική Μπουφούνου
4 Χρύσα Παρίση.
5 Αγλαϊα Σουρανή.
6..Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

