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ΔΙΙΖΛΗΘΖ  ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                Γαιαηάο, 20/7/2016 
ΛΝΚΝΠ  ΑΡΡΗΘΖΠ            Αξ.Ξξση.:   4285 
ΓΖΚΝΠ  ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ – ΚΔΘΑΛΩΛ 
ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 74/2016                               
 

Ξαξνρή πεξεζηώλ: «Απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκόο ησλ Kνηλόρξεζησλ ρώξσλ 
ηνπ Γήκνπ  Ρξνηδελίαο - Κεζάλσλ». 

 
Σξεκαηνδόηεζε: Γεκνηηθνί Ξόξνη (Θ.Α: 20.7425.001) 

 

                       Ξξνϋπνινγηζκόο: 341.744,00 € (κε Φ.Ξ.Α.) 

 
ΡΖΙ: 22980 42211, 43738 
ΦΑΜ: 22980 42440                                                                    CPV: 90511000-2, 90910000-9  
 

 
     

 
Ζιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ Γηεζλνύο Γεκόζηνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ 

«Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκό ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο -
Κεζάλσλ» 

κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή 
 
 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ – ΚΔΘΑΛΩΛ 
Έρνληαο ππόςε: 

 
1. Ρν Ξ.Γ. 28/80 (ΦΔΘ 11 Α) «Ξεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο»  
 
2. Ρα άξζξα 209 θαη 273 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114 α /8- 6-2006) «Θχξσζε θψδηθα  

Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ»  
 
3. Ρν άξζξν 61 ηνπ Λ. 3979/2011 (ΦΔΘ 138/16-6-2011 Α) 
 
4. Ρν άξζξν 68 ηνπ Λ. 3863/2010 (ΦΔΘ 115/15.7.2010 Α) 
 
5. Ρνλ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α /7.6.2010) «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» 
 
6. Ρελ ππ’αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΘ 1291/ηεχρνο Β΄/11-8-2010) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ   
Νηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα πνζά άλσ ησλ 60.000,00 € ρσξίο Φ.Ξ.Α. δηελεξγείηαη ηαθηηθφο 
δηαγσληζκφο. 
 
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ Α'247) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
 
8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 2741/1999 (ΦΔΘ 199/Α/28-9- 1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 
  
9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3310/2005 (ΦΔΘ 30/Α/14.02.2005) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
απφ ηνλ Λ.3414/2005 (ΦΔΘ 279/Α/10-11- 2005) Ρξνπνπνίεζε ηνπ N. 3310/2005 "Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε 
ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ" 
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10.Ρελ ΘΑ 114218/97 «Θαηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ»  

 
11.Ρελ ΘΑ 50910/2727/03 «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ»  
 
12.Ρελ εγθχθιην 14873/395/4-4-06 ηνπ Ξ. ΝΗΘ. «πεξί εθαξκνγήο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ γηα ηηο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηψλ»  
 
13. Ρελ εγθχθιην 1/18-1-2006 ηνπ ΞΔΣΥΓΔ «πεξί εθαξκνγήο ηεο θνηλήο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ,πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» 
 
14. Ρνλ Θαλνληζκφ ηεο Δ.Δ. 1336/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13/12/2013 
 
15. Ρελ παξ. Ε ηνπ Λ.4152/2013 «Ξεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16/2/2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

 
16.Ρνλ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ 120/Α) «Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΠΡ 20, ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Λ.4254/2014 
 
17.Ρελ .Α. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ 2677/Β/21-10-2013) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.» 
 
 18.  Ρνλ Λ.4250/2014 (ΦΔΘ 74/Α/26.3.2014) 
 
19.Ρνλ Λ.4281/2014 (ΦΔΘ 160/ Α) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαληηθά 

ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
 
20. Ρελ 5729/22.12.2015 έθδνζε θαλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 

2004/17/ΔΘ ,2004/18/ΔΘ θαη 2009/81/ΔΘ φζνλ αθνξά ζηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ (ΔΑΓΖΠ)  

 
21. Ρελ ππ’ αξηζ. 74/2016 ηνπ Ρκήκαηνο Ρερληθήο πνζηήξημεο Λεζησηηθψλ Γήκσλ ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ 

Έξγσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λήζσλ, Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ παξνρή πεξεζίαο «Απνθνκηδή 
απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο -Κεζάλσλ» 

22. Ρελ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ, Νδεγηψλ θαη Ξξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ εθδνζείζεο ινηπέο (πιελ 
ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ) θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 
απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 
γεληθφηεξα ηελ θάζε δηάηαμε (λφκνπ, Ξ.Γ. απφθαζεο θιπ.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ 
 

23. Ρσλ ζρεηηθψλ Λφκσλ, Ξξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη πνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην Ξεξηβάιινλ 
θαη ηελ Γηαρείξηζε Πηεξεψλ Απνβιήησλ γεληθφηεξα 

 
24. Ρνλ Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24 Ρ’ Α) 
 
25. Ρνλ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α/15-9-2011) 
 
26. Ρελ ππ’ αξηζκ. 226/2016 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο-Κεζάλσλ κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθε ε ππ ‘αξηζκ. 74/2016 κειέηε γηα ηελ ζρεηηθή εξγαζία  
 
27. Ρελ ππ’ αξηζκ. 118/2016 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ςεθίζηεθε ε πίζησζε γηα ηελ εξγαζία:«Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκφο ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο -Κεζάλσλ» 
  
28. Ρνλ Λ. 2522/1997 (ΦΔΘ 178/Α’/ 08.09.1997) πεξί «Γηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη 
ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 
89/665 ΔΝΘ», φπσζ ηζρχεη ζήκεξα  
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29. Ρνλ Λ. 3548/07 (ΦΔΘ 68/Α/20.03.2007 πεξί «Θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 

30. Ρνλ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ θα πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα 
Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 

31. Ρνλ Λ.3886/2010 (ΦΔΘ Α’ 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ 
ζπκβάζεσλ» 

 
32. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ α. 68 παξ. 1 ηνπ Λ. 3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην α. 22 παξ. 1 ηνπ Λ. 
4144/2013  

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 
 

Ζιεθηξνληθφ δηεζλή δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ, 
γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ «Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκόο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 
ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο -Κεζάλσλ», ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 341.744,00€  
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο ζε επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ, πνπ 

ζα πξνζθέξεη ν δηαγσληδφκελνο. Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο (Θ.Α 20.7425.001). 

Νη εξγαζίεο ζα ιάβνπλ ρψξα ζε φιεο ηηο θαηνηθεκέλεο θαη κε πεξηνρέο, ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ηηο νδνχο, 
ηηο πιαηείεο θαη ηνπο ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηψλ θαη ηνπ επαξρηαθνχ 
δηθηχνπ) φιεο ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο–Κεζάλσλ. Ζ ππεξεζία εκπίπηεη ζηελ  
θαηεγνξία 16 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΑ ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Θ. Α’ 64/2007) κε θσδηθφ CPV 90511000-2 
(ππεξεζίεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ). 
 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
 

     Ρν αληηθείκελν ηεο ελ ζέκαηη παξνρήο ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εξγαζίεο: 

1. Απνθνκηδή ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία βξίζθνληαη νη θάδνη ζπγθέληξσζεο 
απηψλ (θαη ησλ θάδσλ αλαθχθισζεο), θαζψο θαη ησλ απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ 
θάδσλ. Θα πξέπεη δειαδή θαη ν ρψξνο γχξσ απφ ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ (θαη ηνπο θάδνπο 
αλαθχθισζεο), λα θαζαξίδεηαη θάζε θνξά πνπ ζα γίλεηαη ε απνθνκηδή.  Ρα απνξξίκκαηα ζα 
κεηαθέξνληαη ζε  ΣΡΑ ζηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, κε εληνιέο κεηαθνξάο πνπ ζα εθδίδνληαη θάζε θνξά 
απφ ην δήκν.  

2.  Απνθνκηδή ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ησλ θιαξηψλ (ε πηψζε ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη είηε 
απφ θπζηθά αίηηα, είηε απφ ην θιάδεκα ησλ δέληξσλ). Ζ απνθνκηδή ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ θαη 
ησλ θιαξηψλ ζα γίλεηαη απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζα 
γίλεηαη ζε  ΣΡΑ ζηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, κε εληνιέο κεηαθνξάο πνπ ζα εθδίδνληαη θάζε θνξά απφ 
ην δήκν. Υο νγθψδε αληηθείκελα ελλννχληαη ελδεηθηηθά: έπηπια, ζηξψκαηα, κεγάια νηθηαθά ζθεχε 
θιπ. 

3. Θαζαξηζκφο ησλ δεκνηηθψλ νδψλ, πεδνδξνκίσλ, πάξθσλ θαη πιαηεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πφιε ηνπ 
Γαιαηά, ζηε Ινπηξφπνιε Κεζάλσλ θαζψο θαη ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο - Κεζάλσλ. 

4. Θαζαξηζκφο φισλ ησλ πξνζβάζηκσλ αθηψλ, θαζψο θαη ησλ ρψξσλ εθαηέξσζελ ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ θαη δεκνηηθψλ δξφκσλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο - Κεζάλσλ.  

5. Ξιχζηκν φισλ ησλ θάδσλ ζπγθέληξσζεο θη αλαθχθισζεο απνξξηκάησλ. 
          πην αλαιπηηθά νη εξγαζίεο αθνξνχλ:  

 Γηα ηελ πφιε ηνπ Γαιαηά θαη ηε Ινπηξφπνιε ησλ Κεζάλσλ ε απνθνκηδή ζα γίλεηαη ηξεηο θνξέο ηελ 
εκέξα θαη ηηο Θπξηαθέο. Νη ψξεο πνπ ζα γίλεηαη ε απνθνκηδή ζα είλαη: Ρν πξσί έσο ηηο 07.30 π.κ γηα 
ηελ πφιε ηνπ Γαιαηά θαη 08.00-09.00 π.κ γηα ηε Ινπηξφπνιε Κεζάλσλ. Ρν κεζεκέξη ζηηο 14.00-
14.30 κ.κ θαη ην απφγεπκα 20.00-20.30 κ.κ θαη γηα ηελ πφιε ηνπ Γαιαηά θαη γηα ηε Ινπηξφπνιε 
Κεζάλσλ . 

 Πηνπο νηθηζκνχο: Ρξνηδήλα, Γξπφπε, Ραθηηθνχπνιε, (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν νηθηζκφο Αθηή Αγάπεο), 
Κεηακφξθσζε, θαη Κεγαινρψξη ζα γίλεηαη ε απνθνκηδή αλά δχν εκέξεο. 
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 Πηνπο νηθηζκνχο Βαζχ, Θαιινλή θαζψο θαη ηελ παξαιία ηεο Τήθηαο ζα γίλεηαη ε απνθνκηδή αλά 
δχν εκέξεο ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη θαζεκεξηλά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 Πηνπο νηθηζκνχο: Δπαγγειηζκφο, Σψξηδα, Εεξβέηθα, Άγηνο Θσλζηαληίλνο, Άγηνο Γεψξγηνο Ρξνηδήλαο 
Άλσ Φαλάξη, Θαξαηδάο, Αγία Διέλε, Άγηνο Γεψξγηνο Θνπλνππίηζαο, Θνπλνππίηζα, Θπςέιε, Άγηνη 
Θεφδσξνη, Άγηνο Ληθφιανο, Κεγάιν Ξνηάκη θαη Θακκέλε Σψξα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ε απνθνκηδή 
ζα γίλεηαη δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

 Πηηο πεξηνρέο Βιαρέηθα θαη Γάξηδα πνπ βξίζθνληαη ζηα αλαηνιηθά ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο, ε απνθνκηδή 
ζα γίλεηαη δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηε ζεξηλή 
πεξίνδν. 

            Ρν πξφγξακκα ηεο αλαθχθισζεο είλαη ην εμήο: 

 Ρέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ηε ρεηκεξηλή θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν γηα ηελ πφιε ηνπ 
Γαιαηά. 

 Ρξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ηε ρεηκεξηλή θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν ζηε Ινπηξφπνιε ησλ 
Κεζάλσλ. 

 Πηνπο νηθηζκνχο: Ρξνηδήλαο θαη Θαιινλήο, δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηά ηε ρεηκεξηλή 
πεξίνδν θαη ηξεηο θνξέο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 Γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ρεηκεξηλή θαη ζεξηλή πεξίνδν δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα.                    

- Ν θαζαξηζκφο ησλ νδψλ, πεδνδξνκίσλ, πάξθσλ θαη πιαηεηψλ πνπ ζα γίλεηαη απφ εξγάηεο νη νπνίνη ζα 
απαζρνινχληαη αλάινγα, ζα είλαη θαζεκεξηλφο, δχν θνξέο (πξσί θαη απφγεπκα) γηα ηελ πφιε ηνπ 
Γαιαηά θαη ηε Ινπηξφπνιε ησλ Κεζάλσλ θαηά ηε ρεηκεξηλή θαη ζεξηλή πεξίνδν. Γηα ηνπο ππφινηπνπο 
νηθηζκνχο ε ζπρλφηεηα ζα είλαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ηε ρεηκεξηλή θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν, εθηφο 
απφ ηνπο νηθηζκνχο «Βαζχ» θαη «Θαιινλή» φπνπ ηε ζεξηλή πεξίνδν ζα γίλεηαη ηξεηο θνξέο ηελ 
εβδνκάδα. Ρα κέζα θαζψο θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ είλαη επηινγή θαη 
επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ. Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηηο πεξηνρέο εληφο νξίσλ ζρεδίνπ πφιεσο, (δειαδή γηα ην 
Γαιαηά θαη ηε Ινπηξφπνιε Κεζάλσλ) θαζψο θαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ 
Ρξνηδελίαο, ζηνλ θαζαξηζκφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηα ρεηξφο ή κε κεραληθά κέζα αθαίξεζε ησλ 
ρφξησλ απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ηα άθξα ησλ δεκνηηθψλ νδψλ.   

- Ν θαζαξηζκφο ησλ παξαιηψλ ηνπο κήλεο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ ζα είλαη θαζεκεξηλφο ελψ ηε ρεηκεξηλή 
πεξίνδν ζα είλαη κία θνξά ην κήλα.   

- Ρν πιχζηκν ησλ θάδσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξά ην κήλα θαη ηε ζεξηλή θαη ηε ρεηκεξηλή 
πεξίνδν. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα παξαρσξεζνχλ απφ ην Γήκν Ρξνηδελίαο - Κεζάλσλ ζηνλ αλάδνρν ηα εμήο 

νρήκαηα: 1) Ρξία νρήκαηα γηα απνθνκηδή ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ, 2) Γχν νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ θαη 3) Έλα φρεκα γηα ηε δξάζε ηεο αλαθχθισζεο.  Πεκεηψλεηαη φηη ν Γήκνο 

Ρξνηδελίαο - Κεζάλσλ δελ δηαζέηεη νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ αιιά νχηε θαη γηα 

ην πιχζηκν ησλ θάδσλ. 

Ν αλάδνρνο εθηφο απφ νδεγνχο, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ πξέπεη λα έρεη έληεθα (11) εξγάηεο κέρξη ηελ 

πεξαίσζε ηεο παξνχζαο πεξεζίαο θαη ηέινο έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε φια ηα νρήκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξά. Γηα λα ηεξεζεί ε ππνρξέσζε 

απηή ζα πξέπεη λα πιέλνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ρεηκεξηλή πεξίνδνο αξρίδεη απφ 1-10-2016 έσο 31-05-2017 θαη ζεξηλή πεξίνδνο απφ 1-06-

2017 έσο ηελ 30-09-2017 γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζεσξείηαη ην δηάζηεκα δψδεθα κελψλ. 

 Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 275.600,00 € ελψ ε ηειηθή δαπάλε κε ηνλ Φ.Ξ.Α 

24%, 66.144,00 €  ζα θζάζεη ηηο 341.744,00 €.  Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

ΞΓ 28/80 θαη ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Λ. 3863/10. 

 
 

ΑΟΘΟΝ  1 - ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ -ΡΝΞΝΠ  ΘΑΗ  ΣΟΝΛΝΠ  ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ  ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 
Δπσλπκία                 : Γήκνο Ρξνηδελίαο-Κεζάλσλ 
Α.Φ.Κ.                     : 998257963 
Γ.Ν.                       : Ά Ξεηξαηά 
Γηεχζπλζε                : Γαιαηάο, 18020 
Ρει.Δπηθνηλσλίαο      : 22980 42211-43738 
ΦΑΜ                        : 2298042440 
E-mail                      : dhmostr@otenet.gr 
Ξιεξνθνξίεο            : Δπαγγειία Γεκεηξίνπ (dimitriou.ntua@gmail.com) 

 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ύζηεξα από πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ 52 ημερών, από 
ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηεο Γηαθήξπμεο ζηελ Υπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδόζεσλ 

ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (Δ.Δ.Δ.Δ.), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 10 ηνπ ΔΚΠΟΤΑ 
(γηα ηα πιήξε ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα παξέρεηαη ειεύζεξε πξόζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε ηνπ Γήκνπ, από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ.) 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα 

πνπ νξίδεη ε παξνύζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε ειεθηξνληθό θάθειν, ζύκθσλα κε 
ηα αλαθεξόκελα ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο  Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)». 
    

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ: 
Ζ Γηαδηθηπαθή πχιε  www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

 

 
ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
 

 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΡΖΠ 
ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΠΡΖ 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖ 
ΞΙΖ ΡΝ ΔΠΖΓΖΠ 

 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ 

ΩΟΑ ΔΛΑΟΜΖΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 
ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΩΟΑ 
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Γηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 
www.promitheus.gov.gr, 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

29/7/2016 19/9/2016 
ΥΟΑ 10:00 π.κ. 

23/9/2016 
ΥΟΑ 15:00 κ.κ. 

    
               
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ 
ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο Α Ξ1-2390/2013 «Ρερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)».  
 
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαθήξπμε ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 
ζην δήκν Ρξνηδελίαο-Κεζάλσλ (θα Γεκεηξίνπ) ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ζηνλ Γαιαηά, ζηα ηειέθσλα 
22980/4221-43738 θαη ην email: dimitriou.ntua@gmail.com. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ) ζα είλαη απηή πνπ νξίζηεθε κε ειεθηξνληθή 
θιήξσζε κε κφληκνπο ππαιιήινπο θαη νξηζκφο απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 118/2016 Απφθαζε 
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο-Κεζάλσλ. 

 

Άρθρο 2 – Κανόνες Δημοσιότητας 
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2.1 Η πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ όπσο νξίδεηαη από ην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΠΟΤΑ, ζα απνζηαιεί 
πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ ΔΚΠΟΤΑ, ε ειάρηζηε 
πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 52 ημερών, από ηελ 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηεο Γηαθήξπμεο ζηελ Υπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδόζεσλ ησλ 
Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (Δ.Δ.Δ.Δ.), (γηα ηα πιήξε ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα παξέρεηαη 
ειεύζεξε πξόζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Γήκνπ, από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ.) 
 
2.2. Η πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί:  

 
 Σηελ Δπίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ, 
 Σην ηεύρνο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, 

 Σηελ δηαύγεηα, 
 Σε κία εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή  εθεκεξίδα, ζε κία εκεξήζηα λνκαξρηαθή, ζε δύν 

εκεξήζηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο γεληθώλ εηδήζεσλ θαη ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή 

εθεκεξίδα, 
 Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ (www.dimostrizinias-methanon.gr) θαη  
 Σηελ δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr). 

 
Η αλαιπηηθή δηαθήξπμε θαη όια ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ www.dimostrizinias-methanon.gr θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. 

www.promitheus.gov.gr. 
Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηελ Υπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδόζεσλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ 

βαξύλνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η δαπάλε ππνρξεσηηθήο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο 
δηαθήξπμεο ζηνλ ειιεληθό ηύπν ηόζν ηεο αξρηθήο όζν θαη ησλ ηπρόλ επαλαιεπηηθώλ 
δεκνπξαζηώλ βαξύλεη ηνλ αλάδνρν κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λόκηκσλ 

παξαζηαηηθώλ.  
 

 

 
 

ΑΟΘΟΝ  3 – ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
 

     α] Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 
     β) Ζ ζχκβαζε ηεο Ξαξνρήο πεξεζίαο    
     γ] Ζ Γεληθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ [Γ Π ] 
     δ] Ζ Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ [Δ Π ] 
     ε] Ρηκνιφγην ηεο ππεξεζίαο ή θαηά πεξίπησζε Ρηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ 
     ζη] Ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο θαη ν θαηά πεξίπησζε πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ 
     δ] Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ δειαδή ε έθπησζε επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
     ε] Ρα ζρέδηα φηαλ είλαη απαξαίηεηα. 
                                      
                                          ΑΟΘΟΝ 4- ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

 

         
Α/
Α 

ΔΗΓΝΠ 
ΔΟΓΑΠΗΩΛ 

ΚΝΛΑΓΑ 
ΚΔΡΟΖΠΖ

Π 
Α.Ρ 

ΘΩΓ. 
ΆΟΘ. 

ΞΝΠΝΡΖΡ
Α 

ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝ

Π 

ΚΔΟΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ 

ΝΙΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ 

1. 

Απνθνκηδή 
απνξξηκκάησλ               

θαη θαζαξηζκφο 
ησλ 
θνηλφρξεζησλ     κήλεο 1 

Πρ. 
506 4 30.900,00 123.600,00   

ρψξσλ ηελ 
ζεξηλή πεξίνδν 
(Ηνχληνο,Ηνχιηνο,
Αχγνπζηνο,Πεπη
έκβξηνο) 
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2. 

Απνθνκηδή 
απνξξηκκάησλ               

θαη θαζαξηζκφο 
ησλ 
θνηλφρξεζησλ    κήλεο 2 

Πρ. 
506 8 19.000,00 152.000,00   

ρψξσλ ηνπο 
κήλεο εθηφο 
ζεξηλήο 
πεξηφδνπ 

 
  

 
  

 
    

 
              

     

Γαπάλε 
Δξγαζηώλ     275.600,00 

     
Φ.Ξ.Α    24% 66.144,00 

     
ΠΛΝΙΝ     341.744,00 

 
 

ΑΟΘΟΝ  5 - ΓΔΘΡΝΗ  ΠΡΝ  ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 
 

1. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή θαη ειεχζεξε, ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ θαη ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο, πνηνηηθέο θαη νπζηαζηηθέο 
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Γηαθήξπμε θαη ηε ζρεηηθή Λνκνζεζία. 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ: 

 Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 
 Ζκεδαπά ή αιινδαπά, 
 Δλψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά  

[πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Θξάηνπο – Κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν θαη ηεο Ππκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΞΝΔ), ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε 
ην Λ.2513/97 (ΦΔΘ139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Ππκθσλία Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ (ΠΓΠ), ή ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ].  

 Ρα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί βάζεη ηεο λνκνζεζίαο θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ, ηνπ 
ΔΝΣ, ηεο ΠΓΠ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ θαη έρνπλ ηελ 
θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ 
ησλ αλσηέξσλ ρσξψλ θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 
2. Θάζε ελδηαθεξφκελνο δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο. Δθφζνλ ππνςήθηνο, 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ππνβάιιεη αηνκηθή πξνζθνξά, δελ δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ σο 
κέινο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο. Ζ ζπκκεηνρή ελφο ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ κε 
πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο επηθέξεη απηνδίθαηα απνθιεηζκφ φισλ ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ 
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο αλάδνρνο. 

  
3. Θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ είηε κεκνλσκέλα σο θπζηθφ πξφζσπν, είηε 

σο εηαίξνο κίαο πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ν.Δ. ή Δ.Δ.) ή κέηνρνο κίαο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο (Α.Δ. ή 
Δ.Ξ.Δ.) ή σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θνξέσλ (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ). Πηελ πεξίπησζε 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ππνβάιιεηαη θνηλή πξνζθνξά απφ ηνλ εθπξφζσπν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηα 
αληίζηνηρα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. Κε ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν. Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 
Ζ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζα γίλεη εληαία ζε έλαλ ζε έλα δηαγσληδφκελν. 

 
ΑΟΘΟΝ  6 – ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Ξξνκεζεπηέο) απαηηείηαη: α) λα 
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη  
β) λα εγγξαθνχλ  ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr).  
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Γηα ηελ εγγξαθή αθνινπζείηαη ε θαησηέξσ δηαδηθαζία:   
6.1 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν 
«Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) ηαπηνπνηνχληαη 
κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην 
ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε 
ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ.  

 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ 
ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ 
αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ 
δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη 
ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο 
Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ.  

 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ 
ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

-  είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.    
-  είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο 
απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Ξαξάξηεκα IX Β γηα ηηο 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Ξαξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Ξ.Γ. 
60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, ζηα νπνία  λα δειψλεηαη/απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, 
πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) 
ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Ρν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Ππζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 
 
6.2 Ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην Πχζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ 
εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη 
ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ηνπ.  
 
6.3. Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή 
δηεπθξηλίζεηο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηηο 19/9/2016 θαη ψξα  11:00 π.κ., απηέο παξέρνληαη 
κέρξη ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη κέρξη ηηο 
21/9/2016 θαη ψξα 15:00 κ.κ. 
 
Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο πχιε 
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ-δηεπθξηλίζεσλ 
ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά 
δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Ρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε 
ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 
 

ΑΟΘΟΝ  7 – ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
 
Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, πξνζθνκίδνληαο ηα θαηά πεξίπησζε ζε έληππε κνξθή (ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Λ.4155/2013 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Α Ξ1/2390/13, ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 2690/99 (Α 45), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1, παξ. 2 ηνπ Λ.4250/2014): 
 
α) Γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο (Φπζηθά πξόζσπα): 
 
1.Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 1% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο εθηφο ΦΞΑ, ήηνη 2.756,00€  (δύν ρηιηάδεο επηαθόζηα πελήληα έμη επξώ) 
(Άξζξν 157, παξ. 1 ηνπ Λ. 4281/2014). Αλαιπηηθά νη εγγπήζεηο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 
2. Απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ζην αξκφδην Δπαγγεικαηηθφ ή Δκπνξηθφ κεηξψν ηνπ Θξάηνπο Κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ 
Δ.Ν.Σ., ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θξάηνο απηφ. Ρα παξαπάλσ 
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κεηξψα γηα θάζε Θξάηνο Κέινο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Δ.Ν.Σ. νξίδνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ Ξ.Γ. 346/98. Ρν 
απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 3. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ Ραπηφηεηαο ή ηνπ ελ ηζρχ δηαβαηεξίνπ.  
 4. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, εθδόζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 
έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ 
άιιε αλάινγε δηαδηθαζία (Ξηζηνπνηεηηθά Ξξσηνδηθείνπ θαη Δηξελνδηθείνπ). Δάλ ηα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδνληαη 
απφ ηελ νηθεία ρψξα, αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ππεπζχλσο ε αδπλακία εθδφζεσο αληίζηνηρσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ αληίζηνηρσλ πξνυπνζέζεσλ.  
5. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
6. πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.1599/86 ππνγεγξακκέλε, πνπ λα αλαγξάθεη φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο.  
7. πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.1599/86 ππνγεγξακκέλε, πνπ λα αλαγξάθεη φηη δελ έρεη αζθεζεί ελαληίνλ ηνπ 
πνηληθή δίσμε γηα ππνβνιή ςεπδνχο δήισζεο ή παξάιεηςεο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη' 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ξ.Γ. 346/98, φπσο απηφ ηζρχεη.  
8. Ξηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηηο εκεξνκελίεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ρν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζα αθνξά φια ηα ηακεία ζηα νπνία 
θαηαβάιινληαη εηζθνξέο απφ ηνλ εξγνδφηε γηα φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 
ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
(ΗΘΑ). Δπηπξφζζεηα απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ησλ εξγνδνηψλ. Όια ηα 
αλσηέξσ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. 
9. Ξηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, θαηά ηηο εκεξνκελίεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
10. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη απφ θάζε ζπκκεηέρνληα α) φηη έιαβε γλψζε 
ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ηα πεξηερφκελα ζηελ πξνζθνξά ζηνηρεία είλαη αιεζή, β) φηη δελ έρεη 
απνθιεηζζεί ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκνχο θάπνηαο άιιεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Λ.Ξ.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζε 
πξνγελέζηεξεο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη γ) φηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε 
θαη παξακνλή ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (απνξξηκκαηνθφξα, 
θ.ιπ.) ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ.  
11. Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε 
θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο/εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο δηαινγήο αλαθχθισζεο 
επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο. Δηδηθφηεξα νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο άδεηα γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε 
επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία, (ΘΑ 50910/2003, θψδηθαο 20). 
12. πεχζπλε δήισζε κε αλαιπηηθνχο πίλαθεο ηνπ απαξαίηεηνπ ειάρηζηνπ δηαζέζηκνπ κεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ ζε είδνο/ηχπν θαη πνζφηεηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ /Γ φηη ν δηαγσληδφκελνο ζα 
δεζκεχεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο σο αλάδνρνο, λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ 
ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ &είλαη ηδηνθηήηεο. Υο 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία λννχληαη: επηθπξσκέλα αληίγξαθα αδεηψλ θπθινθνξίαο, βηβιηαξίσλ κεηαβνιψλ, εγθξίζεηο 
ηχπνπ, ή πξνηηκνιφγηα αγνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο δελ 
είλαη ηδηφθηεηνο, ζηελ σο άλσ δήισζε, ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη φηη ζα θαηαζέζεη, ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα 
ελνηθίαζήο ηνπ ή βεβαίσζε πξφζεζεο ζπλεξγαζίαο γηα κίζζσζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, γηα δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κελψλ, θαζψο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη φηη, ν 
εθκηζζσηήο έρεη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζηελ πιήξε θπξηφηεηά ηνπ ηνλ ειάρηζην 
δηαζέζηκν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Ρα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη πάιη ηα παξαπάλσ 
(επηθ. αληίγξαθα αδεηψλ θπθινθνξίαο θηι). 
13.πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο παξαηηείηαη απφ θάζε 
δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα νηαδήπνηε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ππνζηεί απφ ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αθνξά ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, ηδίσο δε γηα ηελ αλαβνιή ή ηελ αθχξσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ή ηελ ππαλαρψξεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
14. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/86 φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη φηη αλαιακβάλνπλ αλεπηθχιαθηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε φινπο 
ηνπο φξνπο απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 
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πνπ ππνβάιινπλ θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ξεηά αλαθέξνπλ 
ηα ζεκεία εθείλα πνπ δελ απνδέρνληαη.  
15. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/86 ζρεηηθά κε ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 
16. Οεηή αλαιπηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/86 γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ απ’ ηνλ 
δηαγσληδφκελν ππεξεζηψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ινηπέο 
απαηηήζεηο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο.  
17. Οεηή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/86 γηα ηελ δέζκεπζή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ σο πξνο ηνλ ρξφλν έλαξμεο 
/ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  
18. Οεηή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/86 ηνπ ειάρηζηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ επάξθεηα 
ηνπ, θαζψο θαη ηελ παξερφκελε αζθάιεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  
Θα πξέπεη λα αλαθέξνληαη: ην είδνο εξγαζηψλ, ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνχληαη ηα εμήο: 

 Ν ηχπνο νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο,  
 Ρν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο,  
 Ζ έγθξηζε ηχπνπ ησλ Κ.Δ ή ηνπ πιαηζίνπ,  
 Ρα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά,  
 Ρα ινηπά ηερληθά ζηνηρεία ή πξνζπέθηνπο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ (Ρα πξνζπέθηνπο επηηξέπεηαη λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα).  
Γεληθά ηα κεραληθά κέζα θαη εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο, αληηξξππαληηθήο 
ηερλνινγίαο, γηα ηελ θαηάιιειε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

19. πεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο:  
Α) ζα πξνζθνκηζηνχλ βεβαηψζεηο φηη ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ έρνπλ πεξάζεη απφ ηνλ 
έιεγρν Θ.Ρ.Δ.Ν,  
Β) ζα πξνζθνκηζηνχλ θσηναληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ γηα ηα νρήκαηα θαη 
Γ)ζα θαηαηεζνχλ έγγξαθα ειέγρνπ απφ ην ΘΡΔΝ & βεβαηψζεηο φηη ηα κεραληθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
έρνπλ πεξάζεη απφ ηνλ έιεγρν ΘΡΔΝ.  
20. πεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 
θαδνπιπληήξην φρεκα γηα ην πιχζηκν ησλ θάδσλ, ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηδηφθηεην φρεκα, ππεχζπλε 
δήισζε πνπ λα αλαθέξεη φηη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκίζεη κηζζσηήξην γηα ην 
θαδνπιπληήξην. 
21. Νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα εμήο παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά επηθπξσκέλα απφ 
δηθεγφξν (άξζξν 1 ηνπ λ.4250/14):  
Α. Ξηζηνπνηεηηθφ γηα ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2000 ή ηζνδχλακν.  
Β. Ξηζηνπνηεηηθφ γηα ζχζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ISO 14001 ή ηζνδχλακν.  
Γ. Ξηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001 παξνρήο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ή ηζνδχλακν. 
22. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 πνπ ζα αλαθέξεη: i) ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 
απαζρνιεζνχλ ζηελ εξγαζία ii) ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο iii) ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία 
ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη iv) ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο 
λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ v) ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα 
πξνυπνινγηζζέληα πνζά.  
Γηα ηελ παξνύζα εξγαζία, ν ειάρηζηνο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη, είλαη έληεθα 
εξγαδόκελνη. Νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα εμεηδηθεχνπλ ζε μερσξηζηφ θεθάιαην ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Πηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίζνπλ 
εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ 
νθέινπο θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. Δπηπιένλ νθείινπλ λα επηζπλάςνπλ θαη αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο 
ζχκβαζεο εξγαζίαο (άξζξν 68 ηνπ λ. 3863/2010). 

 
 

β) Γηα ηνπο αιινδαπνύο 
 
Όια ηα σο άλσ ηεο πεξίπησζεο α’ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, αιιά κε έθδνζε ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ή άιια κε απηά ηζνδχλακα. 
Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηελ παξάγξαθν 10 πεξ. α’, νη αιινδαπνί θαινχληαη λα πξνζθνκίζνπλ φ,ηη αληίζηνηρα 
πξνθχπηεη απφ ηε λνκνζεζία ηνπο, αμηνινγνχκελν απνθιεηζηηθά απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
Δπίζεο φια ηα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα. 
 
γ) Λνκηθά πξόζσπα (εκεδαπά  ή αιινδαπά) 
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Όια ηα σο άλσ ηεο πεξίπησζεο α’, ή άιισλ πξνο απηά ηζνδύλακσλ.  
Πρεηηθά κε ηελ παξάγξαθν 3 πεξ. α’, ηα απνδεηθηηθά εθπξνζψπεζεο γηα ηελ εηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 

i. Γηα Ν.Δ. θαη Δ.Δ. απαηηνχληαη ηα εμήο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: 
- Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ ελ ηζρχ θαηαζηαηηθνχ  
-Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ηπρφλ παξηζηάκελνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ,  
- Έγγξαθε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ θαηαζέηνληνο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο κε 
ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ θαη θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ηνπ ελ ηζρχ 
δηαβαηεξίνπ ηνπ θαηαζέηνληνο ηελ πξνζθνξά.  

ii. Γηα Α.Δ. ή Δ.Ξ.Δ. απαηηνχληαη ηα εμήο: 
                 -Αληίγξαθν ηνπ ελ ηζρχ θαηαζηαηηθνχ θαη (επί Α.Δ.) ηνπ ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ην 
Ξξαθηηθφ γηα ηε ζχλζεζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 
                 -Έγγξαθε απφθαζε ηνπ Γ.Π. (επί Α.Δ.) ή ηνπ δηαρεηξηζηή (επί Δ.Ξ.Δ.) πεξί ζπκκεηνρήο ζην 
ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπκκεηέρνληα, ζηελ νπνία ζα γίλεηαη θαη ν 
νξηζκφο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ 
ππνγξαθή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (Πε πεξίπησζε κε νξηζκνχ, ζεσξείηαη φηη ηελ εηαηξεία 
εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ απηνπξφζσπα ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηήο). 
               - Πε πεξίπησζε εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 απνδνρήο ηνπ 
νξηδφκελνπ ηπρφλ ηξίηνπ σο εθπξνζψπνπ ηνπ νξηζκνχ ηνπ απηνχ, θαζψο ηέινο θαη απφ θσηναληίγξαθν ηνπ 
δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ηνπ ελ ηζρχ δηαβαηεξίνπ ηνπ ελ ιφγσ νξηζζέληνο ή ηνπ ηπρφλ παξηζηάκελνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ζην δηαγσληζκφ. 
Δηδηθά ζε πεξίπησζε εηαηξείαο, ε εθπξνζώπεζή ηνπο ζην δηαγσληζκό, επί πνηλή απνθιεηζκνύ δελ 
κπνξεί λα γίλεη από άιιν πξόζσπν εθηόο ηνπ λνκίκνπ θαηαζηαηηθά εθπξνζώπνπ ή ηνπ εηδηθά 
νξηζζέληα σο άλσ από ηα αξκόδηα όξγαλα εθπξνζώπεζήο ηνπο.  
 
Πρεηηθά κε ηελ παξάγξαθν 5 πεξ. α’, απαηηείηαη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο εληόο ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη: 

α) Νκφξξπζκνη  εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ. 
β) Γηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ. 
γ)  Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Α.Δ. θαη 
δ)  Νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

 
Πρεηηθά κε ηελ παξάγξαθν 8 πεξ. α’, ηνλίδεηαη φηη απαηηνχληαη πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
γηα ην πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηα λνκηθά πξφζσπα (π.ρ. νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο 
Ν.Δ. θαη Δ.Δ., δηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ., Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο γηα Α.Δ. θαη λφκηκνη εθπξφζσπνη γηα 
θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν). 
Δπίζεο γηα ηηο ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο απαηηνύληαη επηπιένλ: Πηνηρεία νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ 
ζχκθσλα κε ην Λ. 3414/05. Ζ ίδηα ππνρξέσζε ηζρχεη θαη γηα ηηο αιινδαπέο εηαηξίεο εθηφο ηεο πεξίπησζεο 
πνπ δελ επηβάιιεηαη απφ ην εζληθφ ηνπο δίθαην νπφηε ππνρξενχληαη νη εηαηξίεο λα ππνβάιινπλ έγθπξε, 
ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ ή δηθαίσκα ςήθνπ. 
 
 

δ) Θνηλνπξαμίεο  
 
Όια ηα σο άλσ ηεο πεξίπησζεο α’, ή άιισλ πξνο απηά ηζνδύλακσλ.  
Πρεηηθά κε ηελ παξάγξαθν 3 πεξ. α’, ηα απνδεηθηηθά εθπξνζψπεζεο γηα ηηο θνηλνπξαμίεο έρνπλ σο εμήο: 
Πε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, πξέπεη λα ππνβιεζεί επηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ηζρπφλησλ αλαιφγσο επί θπζηθψλ – 
λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Θ/Μ, ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζχζηαζεο ηεο Θ/Μ γηα ηε 
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απηφ, ζην νπνίν ζα νξίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο Θνηλνπξαμίαο, ν θνηλφο 
εθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο ζην δηαγσληζκφ πνπ ζα ππνγξάθεη θαη ηελ πξνζθνξά (δηθαηνινγεηηθά- ηερληθή 
θαη νηθνλνκηθή), ν νπνίνο ζα δειψλεη είηε ζην ζπκβνιαηνγξαθηθφ απηφ έγγξαθν (ή μερσξηζηά ζε .Γ. 
Λ.1599/86 πνπ ζα επηζπλάπηεηαη) φηη απνδέρεηαη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ απηφ, ζα δειψλεηαη ην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζηελ θνηλνπξαμία θαη ζα δειψλεηαη ε αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ επζχλε θάζε 
θνηλνπξαθηνχληνο έλαληη ηνπ Γήκνπ, σο Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ. Δηδηθά ζε πεξίπησζε εηαηξείαο ή θάζε κνξθήο 
Θ/Μ, ε εθπξνζψπεζή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ κπνξεί λα γίλεη απφ άιιν πξφζσπν 
εθηφο ηνπ λνκίκνπ θαηαζηαηηθά εθπξνζψπνπ ή ηνπ εηδηθά νξηζζέληα σο άλσ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 
εθπξνζψπεζήο ηνπο.  
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 Πρεηηθά κε ηελ παξαγξάθνπο 6 θαη 7 πεξ. α’, ε πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.1599/86 ζα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ 
ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν. 
 Δπίζεο γηα ηηο θνηλνπξαμίεο απαηηνύληαη επηπιένλ : Πηνηρεία νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην Λ. 
3414/05. Ζ ίδηα ππνρξέσζε ηζρχεη θαη γηα ηηο αιινδαπέο εηαηξίεο εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ επηβάιιεηαη 
απφ ην εζληθφ ηνπο δίθαην νπφηε ππνρξενχληαη νη εηαηξίεο λα ππνβάιινπλ έγθπξε, ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε 
ησλ κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ ή δηθαίσκα ςήθνπ.  

 
Γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ηνλίδνληαη ηα εμήο: 

 Νη θνηλνπξαμίεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θαηά πεξίπησζε (εθηφο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, ε 
νπνία ζα θαηαηίζεηαη κία γηα θάζε ζπκκεηέρνπζα Θνηλνπξαμία) ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά 
γηα θάζε έλα κέινο ηνπο.  

 Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδνο θαη Θχπξνπ, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 
ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο 
δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο Apostile ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-
61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Λ. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο θαη ζα ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ λφκηκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ζ κεηάθξαζε 
ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην 
πξνμελείν είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί 
Γηθεγφξσλ. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε κεηάθξαζε, ζα επηθξαηεί ε ειιεληθή δηαηχπσζε.  

 Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Λ. 1599/86 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δηα πνηλήο απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα 
ππνγξάθνληαη απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη έρεη έηζη ηε δπλαηφηεηα λα δεζκεχζεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ην λνκηθφ 
πξφζσπν (ηελ εηαηξία ή ηελ θνηλνπξαμία). Πηελ πεξίπησζε απηή, ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ ζηηο ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ ζπλππνβάιινληαη ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη δηα πνηλήο 
απνθιεηζκνχ λα ζεσξείηαη απφ δεκφζηα αξρή, εθφζνλ δελ θαηαηίζεληαη απηνπξφζσπα απ’ ηνλ 
ππνγξάθνληα.  

 
 
ΑΟΘΟΝ 8 – ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
 

1. Ρξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 
δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 4155/13 
(ΦΔΘ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο .Α. Ξ1/2390/13 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)», ζην Ξ.Γ. 60/07 θαη ζπκπιεξσκαηηθά 
ζην Ξ.Γ. 28/80 (ΦΔΘ Α΄11) «Ξεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο».  
 

2. Ξεξηερόκελν πξνζθνξώλ 
 

Ρα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 
(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά»  θαη  
(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 
 
[*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα] 
 
Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ 
πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Ρα 
ζηνηρεία απηά αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
2(α) Ξεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά» 
Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά»  ππνβάιινληαη  ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο 
θαη ε ηερληθή πξνζθνξά. Ππγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: 
 
i)  Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
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Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, ην Λ.4155/2013 θαη ην άξζξν 11 ηεο .Α. Ξ1/2390/13, «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)».  

 
Νη ππεχζπλεο δειψζεηο, θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (άξζξ. 3 ηνπ N. 
4250/14, ΦΔΘ A/74/26-3-14) πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ 
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΘ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή 
ππνγξαθή.  Όηαλ ππνγξάθνληαη από ηνλ ίδην, θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη 
ζρεηηθή ζεώξεζε. Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην Ξξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκφ, κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. Ρα 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη 
λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί / ζπληαρζεί  απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά 
ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Υο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
ζπκκεηνρήο, Ξηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 
 
ii) Ρερληθή Ξξνζθνξά 
 
Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά»  ππνβάιινληαη 
ειεθηξνληθά ηα θάησζη: 
Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ 
ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 
ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  
Δθφζνλ απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο 
εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. Πηελ παξνύζα εξγαζία απαηηείηαη εθηόο ηεο 
ειεθηξνληθήο θόξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο, λα πξνζθνκηζηεί θαη μερσξηζηό έγγξαθν κε ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Πηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 
αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηό θεθάιαην ηα ζηνηρεία ηεο ππεύζπλεο δήισζεο 22 (άξζξν 7) πεξί ηνλ 
αξηζκό θαη ώξεο εξγαζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αλάιπζε θόζηνπο θηι. 

 
Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ απηφλ 
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 
πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 
Νη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά 
απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ (ππν)θαθέινπ κε ηελ έλδεημε 
«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη 
απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί / ζπληαρζεί  απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά 
ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Υο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, 
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Νη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Λ.1599/86 πξέπεη λα 
θέξνπλ εκεξνκελία ζχληαμεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν έσο θαη ηελ 
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θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ κε πξνζθφκηζε θάπνηνπ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά 
απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ ζπκκεηέρνληνο. 
  
2(β) Ξεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 
 
Πηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
Νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππν)θάθειν «Νηθνλνκηθή 
Ξξνζθνξά».  
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν κνξθήο pdf, ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 
πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη 
λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  
 
Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 
Πηελ παξνύζα εξγαζία, ν δηαγσληδόκελνο πξέπεη λα ππνβάιιεη, εθηόο ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο 
θόξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκπιεξσκέλα ηα εμήο: 
1) Ρηκνιόγην Ξξνζθνξάο θαη 
2) Ξξνϋπνινγηζκό Ξξνζθνξάο 
 ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζηα ζπλεκκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο, ππνγεγξακκέλα ςεθηαθά.  
 
 

ΑΟΘΟΝ 9 – ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
 

1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο πξν. 
ζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν 
κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

2. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή πξνζθνξέο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ επηθπιάμεηο ή 
ηξνπνπνηήζεηο 

3. Αλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ν Γήκνο Ρξνηδελίαο-Κεζάλσλ ζα απεπζχλεη 
ζρεηηθφ εξψηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αλ νη δηαγσληδφκελνη απνδερζνχλ ηελ παξάηαζε γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα δεηεζεί, παξακέλνπλ ππνςήθηνη, ελψ αλ δελ ηελ απνδερζνχλ 
παχνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ. Νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ εληφο ηξηψλ 
εκεξψλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθαηηθή λα αλαλεψζνπλ ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο γηα ρξφλν πνπ ζα 
θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο. Δάλ επίζεο δελ απαληήζνπλ εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, 
απηνκάησο ζεσξνχληαη εθηφο δηαγσληζκνχ.  

 
         ΑΟΘΟΝ 10 - ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ 
Δ.Ν.Σ., ή ζηα θξάηε – κέιε ηεο Ππκθσλίαο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ 
θπξψζεθε κε ην Λ.2513/1997 θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, 
λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη 
δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 
 
Δγγύεζε ζπκκεηνρήο  
 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 2.756,00€ πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
(ρσξίο Φ.Ξ.Α.) θαη βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηζφπνζνπ γξακκαηίνπ ηνπ Ρ.Ξ.Γ. ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν Θξάηνο-Κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΝΣ ή 
ηνπ ΡΠΚΔΓΔ ή βεβαίσζεο ηνπ Ρ.Ξ.Γ. (γηα παξαθαηάζεζε ζ' απηφλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ ή 
ζε άιινλ πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ). Δάλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθδνζεί απφ κε Διιεληθή Ρξάπεδα ηφηε 
κπνξεί λα είλαη ζπληεηαγκέλε ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη 
απαξαίηεηα απφ επίζεκε επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ε νπνία ππεξηζρχεη ηεο μελφγισζζεο 
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δηαηχπσζεο. Δπηηξέπεηαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα ηελ ζπκκεηνρή λα έρνπλ πξνζεζκία ηζρχνο, πνπ φκσο ζα 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη θαηά ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ηνλ ρξφλν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ.  
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο απηήο,  παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο ζην δηαγσληζκφ, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο. 
 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
θαη ζηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο 
απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο 
νξηζηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.  
 
Δγγύεζε Θαιήο Δθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 
Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο εξγαζίαο (ζα ιέγεηαη πιένλ αλάδνρνο) ππνρξενχηαη λα 
θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 
5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο (ρσξίο Φ.Ξ.Α.). 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε 
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Λ.4281/2014 (ΦΔΘ 160 Α). 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο θαη χζηεξα απφ ηελ 
εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 
 

Νη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα 
λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα:  

 Ρελ εκεξνκελία έθδνζεο  
 Ρνλ εθδφηε  
 Ρνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη (Γήκνο Ρξνηδελίαο-Κεζάλσλ) 
 Ρνλ πιήξε ηίηιν ηεο Δξγαζίαο 
 Ρνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 
 Ρν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 
 Ρελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε εθείλνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 
 Ρε ζρεηηθή δηαθήξπμε, θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ 
 'Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

 'Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη φηη ζα 
θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

 'Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 

 Ρελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί έλα 
κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. 

 Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα 
απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Ρν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη 
λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

          Δπί πιένλ, ν εθδψζαο ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα δειψλεη: 
 Όηη νη ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ εγγχεζε ιχλνληαη κφλν δηα ηεο επηζηξνθήο ζ' απηφλ, ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ή κε έγγξαθε δήισζε ηνπ Γήκνπ φηη εμέιεηπε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εμεδφζε. 
           Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή Βεβαίσζε Θαιήο Δθηέιεζεο  ησλ 
ππεξεζηψλ/εξγαζηψλ, θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 
 

 
ΑΟΘΟΝ 11 – ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 
Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ –ηερληθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο 
εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ζηηο 29/9/2016 θαη ψξα 10:00 
π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ 
θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.              
 
Θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ 
«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά». Νη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 
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πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκνδίσλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ.                
 
Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή 
Ξξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Νκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 
«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα 
έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 
ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
 
Αλ ε ζπλεδξίαζε ηεο αξκφδηαο πηζηνπνηεκέλεο ζην ζχζηεκα Δπηηξνπήο δελ θαηαζηεί δπλαηή ηελ θαηά ηα 
αλσηέξσ θαζνξηδφκελε εκεξνκελία γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (ι.ρ. απεξγία ησλ ππαιιήισλ), αλαβάιιεηαη 
γηα ηελ ίδηα ψξα ηξεηο (3) εκέξεο κεηά ηελ αξρηθή εκεξνκελία απνζθξάγηζεο. Αλ ε εκέξα απηή είλαη αξγία, ν 
Γηαγσληζκφο αλαβάιιεηαη γηα ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα ψξα. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά φινπο ηνπο Γηαγσληδνκέλνπο γηα ηελ αλαβνιή θαη ηελ εκέξα θαη 
ψξα ηεο λέαο ζπλεδξίαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ην θψιπκα πθίζηαηαη θαη θαηά ηε λέα εκέξα θαη ψξα, ε σο 
άλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 
   
 

ΑΟΘΟΝ 12 – ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
 
Κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ 
κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 
θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
Ππγθεθξηκέλα ε αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ: 
• ειέγρεη γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, δειαδή ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά», ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ ζην Γήκν. 
• ζπληάζζεη Ξξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο ηνπ 
ζρεηηθνχ (ππν)θαθέινπ, πεξηιεπηηθά κελ αιιά κε ηξφπν πνπ λα θαίλεηαη εάλ είλαη ζχκθσλα ή φρη κε ηνπο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Πην πξαθηηθφ ηέινο θαηαγξάθνληαη νη πιεξνχληεο ηα θξηηήξηα επηινγήο, νη 
απνθιεηφκελνη απφ ην δηαγσληζκφ θαζψο θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ εθάζηνπ ησλ απνθιεηνκέλσλ. 
Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ζην Πύζηεκα, κε ζπλεκκέλν ην Ξξαθηηθφ, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη 
ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο φηη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη΄απηνχ κέρξη 
θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή πξνο απηνχο ηεο αλσηέξσ αλαθνίλσζεο. Ζ 
αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο αλαξηείηαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απνζηέιιεηαη ζην ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν ησλ πξνκεζεπηψλ. 
 
Δθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο ή αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εμέηαζήο ηνπο, ε Δ.Γ. απνζθξαγίδεη 
ειεθηξνληθά ηνπο (ππν)θαθέινπο «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ 
ζηνηρείσλ απηψλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Ππγθεθξηκέλα ε αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ: 
• ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηεο Ξξνζθεξφκελεο Ρηκήο ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπ εληχπνπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη Ξξνυπνινγηζκνχ Ξξνζθνξάο ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ. 
• ζπληάζζεη Ξξαθηηθφ ειέγρνπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 
ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά). 
Αλ πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε απφ 
ηελ Δ.Γ., θαηφπηλ πξφζθιεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο (νη νπνίνη δηθαηνχληαη 
λα παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία), κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ζην Πύζηεκα, κε ζπλεκκέλν ην Ξξαθηηθφ ειέγρνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο φηη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 
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(ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη΄απηνχ κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή 
πξνο απηνχο ηεο αλσηέξσ αλαθνίλσζεο. 
Δθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο ε Δ.Γ. ππνβάιιεη ηα πξαθηηθά γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ 
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο – Κεζάλσλ, ε νπνία εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη 
αλαδεηθλχεη ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε. Πε πεξίπησζε θαηάζεζεο ελζηάζεσλ, θαζ΄νηνπδήπνηε πξαθηηθνχ, ε 
Δ.Γ. ζπληάζζεη γλσκνδφηεζε ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεη καδί κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο θαη ηα έγγξαθα 
ησλ θαθέιισλ ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη ελζηάζεηο, ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ε νπνία 
απνθαίλεηαη επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ελ ζπλερεία (ζηελ ίδηα ή θαη δηαθνξεηηθή απφθαζε) εγθξίλεη ην 
απνηέιεζκα. Έπεηηα ην απνηέιεζκα απηφ (απφθαζε θαηαθχξσζεο) ππνβάιιεηαη ζην αξκφδην ηκήκα ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ππέβαιαλ ελζηάζεηο ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο 
έλζηαζήο ηνπο. 

ΑΟΘΟΝ 13 – ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ - ΞΟΝΠΦΓΔΠ 
 
Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ φζνη έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ 
ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφλ. 
Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη, γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 
20 ηνπ Ξ.Γ. 28/80, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη θαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα απφ 
ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζε απηνχο ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 
αλσηέξσ. 
Νη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηελ Δ.Γ. θαη ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ 
ειεθηξνληθφ έγγξαθν ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. Πε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ 
έγγξαθν δε θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ην ππνβάιιεη θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) 
εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Πε πεξίπησζε απνζηνιήο ηαρπδξνκηθψο 
σο εκεξνκελία απνζηνιήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 
Πε θάζε πεξίπησζε ε εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο είλαη ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 
εθηφο εάλ ππάξρεη πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ηεο έλζηαζεο, φπσο απηή έρεη ππνβιεζεί 
ειεθηξνληθά θαη ηεο έλζηαζεο φπσο έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, νπφηε σο εκεξνκελία 
άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο. 
Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δ.Γ. Ζ Νηθνλνκηθή  
Δπηηξνπή απνθαζίδεη θαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όζνλ αθνξά ζηελ 
θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ απαηηείηαη, απηά ππνβάιινληαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο – ρξήζηεο ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή βάζεη ηνπ Λ. 3943/2011 
θαη ηεο .Α. «πεξί ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ» ΞΝΙ 1163/2013 (ΦΔΘ 1675/Β/2013) φπσο θάζε θνξά απηά 
ηζρχνπλ. 

ΑΟΘΟΝ 14 – ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΑ ΔΓΓΟΑΦΑ 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ 
παξάγνληαη ζην Πχζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο 
δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα 
ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν  (ΑΞ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΘ Β΄1317/23-04-2012) θαη απηψλ ηεο 
πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4155/2013). 

ΑΟΘΟΝ  15 – ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΚΔΗΝΓΝΡΖ -  ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ 
 

Ζ νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δ.Γ. 
Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ησλ νπνίσλ 
αλνίρηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ζηνλ κεηνδφηε, ζηνλ νπνίν απνζηέιιεηαη ζπλνδεπηηθά θαη 
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ απαηηνχκελε 
εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο. 

 
ΑΟΘΟΝ  16 – ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 
Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ επηιεγέληα Αλάδνρν. 
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• Πχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ξ.Γ.28/80, ν αλαθεξπρζείο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ν αλάδνρνο νθείιεη, πξνζεξρφκελνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Δάλ ν 
αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ εκθαληζζεί θαηά ηα αλσηέξσ θεξχζζεηαη έθπησηνο θαηφπηλ 
απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Αθφκε, κε εκθάληζε ηνπ κεηνδφηε ζπληζηά θαη ε κε εκπξφζεζκε 
πξνζθφκηζε ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο πνπ απαηηείηαη  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο, ν αλάδνρνο 
θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ή αζέηεζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο, ηεο 
κειέηεο, ηεο πξνζθνξάο ή ηεο ζχκβαζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ θαηαηέζεθε 
απφ απηφλ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο. Γεληθά, ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην κε φιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλέπεηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ Ξ.Γ. 28/80. 
 
• Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε θαηαηηζέκελε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ αληηθαζίζηαηαη κε 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο 
Φ.Ξ.Α.).  
 
• Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε 
ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ε εξγαζία, 
ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. Ζ ζχκβαζε 
δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ην Γήκν θαη 
γηα ηνλ αλάδνρν απφ ηνλ ίδην ή ηνλ λφκηκν εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ.  
Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 
εμήο: 

- Ρνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
- Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 
- Ρηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο. 
- Ρηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 
- Ρελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 
- Ρνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξνρήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. 
- Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε. 
- Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 
- Ρνλ ηξφπν παξαιαβήο. 
- Ρνλ ηξφπν πιεξσκήο. 
- Ρηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο δεκνπξαζίαο. 
- Ρνλ ηξφπν επίιπζεο δηαθνξψλ. 
- Ρηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 
 

Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαλέλα άιιν έγγξαθν θείκελν ή ζηνηρείν πξνγελέζηεξα ζπληαρζέλ δελ 
είλαη δπλαηφ λα ιεθζεί ππφςε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ απηήο. Ζ ζχκβαζε 
ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ην ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο. 

 
Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο θαη θάζε έγγξαθν ηεο 
πεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιώζζα ε ζα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε ειιεληθή 
κεηάθξαζε. Όια ηα μελφγισζζα δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. πηζηνπνηεηηθά ISO) νθείινπλ λα ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηπρφλ ηερληθά θπιιάδηα. 
 
Δάλ ε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε γίλεη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ 
ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ζηνλ αιινδαπφ 
πξνκεζεπηή. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ε 
δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο. 
 

ΑΟΘΟΝ  17 – ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ –ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη θαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ή ζηελ Ξξντζηακέλε αξρή, 
γηα έγθξηζε, ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα, ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αληαπνθξηλφκελνο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. Ρν ρξνλνδηάγξακκα ζα 
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ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 28/80. Δπίζεο ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, λα πξνβεί ζηελ άκεζε έλαξμε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηνλ αλάινγν 
εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ. 
Ξην ζπγθεθξηκέλα: 
1.- α) είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο-Κεζάλσλ ηνλ αλάινγν 
εμνπιηζκφ, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, β) νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε αγαζή θαη πιήξε 
ζπλεξγαζία κε ηηο πεξεζίεο ηνπ Δξγνδφηε , νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ δηνίθεζε, επίβιεςε θαη έιεγρν ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ αλαιακβάλεη θαη γ) είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα βνεζά θαη λα ζπκβνπιεχεη ηηο 
πεξεζίεο ηνπ Δξγνδφηε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επξχηεξε δπλαηή κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο.  
 
2.- Δμνπιηζκφο/νδεγνί. Ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κέξηκλα αλαιακβάλεη ην θφζηνο θαη ηα έμνδα πνπ 
αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δειαδή ηα 
αζθάιηζηξα (θάζε είδνπο), ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά, ην θφζηνο 
ζπληήξεζεο (service), Θ.Ρ.Δ.Ν., ηνπο θφξνπο θαη ηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ. Πε πεξίπησζε βιάβεο 
ηνπ εμνπιηζκνχ (κεραλήκαηα ή νρήκαηα) ή γηα νηνλδήπνηε ιφγν πξνθχςεη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ξεηά ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιιν αληίζηνηρν κεράλεκα ή φρεκα, 
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ ρσξίο δηαθνπή. Νη νδεγνί ηνπ Αλαδφρνπ 
ζα έρνπλ νπσζδήπνηε ηελ αλάινγε επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο. Νιφθιεξνο ν εμνπιηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αλαδφρνπ, ζα ζεκαλζεί θαη 
κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Ρξνηδελίαο –Κεζάλσλ (ζήκα θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Ρν 
θφζηνο ζα βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. Ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη 
αζθαιηζκέλνο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη δεκίεο έλαληη ηξίησλ.  
 
3.- Δθζέζεηο. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζην Γήκν ηαθηηθέο εθζέζεηο αλά κήλα γηα ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Νη ηαθηηθέο εθζέζεηο ζα πεξηέρνπλ πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ έγηλαλ, 
παξαηεξήζεηο επ’ απηψλ, πξνηάζεηο γηα ηπρφλ ελέξγεηεο ή εξγαζίεο θαη γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείν πνπ ζα 
ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ εθηειεζζέλησλ 
εξγαζηψλ. Έθηαθηεο εθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη γηα θάζε ζέκα πνπ είηε απαηηείηαη άκεζε ελέξγεηα, είηε ήζειε 
δεηεζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε, είηε ηέινο αθνξά εθηεηακέλν κεκνλσκέλν αληηθείκελν. Γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα ν 
Αλάδνρνο ζα ζπληάζζεη θαη ζα παξαδίδεη ζηελ πεξεζία απιά ζεκεηψκαηα. Όιεο νη παξαπάλσ εθζέζεηο θαη ηα 
ζεκεηψκαηα ζα ζπληάζζνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ πεξεζία ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Θάζε είδνπο 
πξνηάζεηο, παξαηεξήζεηο, νδεγίεο, απφςεηο θ.ιπ. ηνπ Αλαδφρνπ ζε φια ηα ζηάδηα ησλ εξγαζηψλ ζα 
απεπζχλνληαη πάληνηε θαηά πεξίπησζε πξνο ηνλ Δξγνδφηε.  
 
4.- Ππλεξγαζία. Ν Δξγνδφηεο έρεη δηθαίσκα λα δερζεί ή λα απνξξίςεη ελ φιν ή ελ κέξεη πξνηάζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ, φπσο επίζεο λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ππνβνιή λέσλ πξνηάζεσλ ή παξαηεξήζεσλ κε απαηηήζεηο 
πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ Δξγνδφηε. Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειεί ην έξγν ηνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη νκαιά 
κε ηνλ Δξγνδφηε θαη κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πεξεζία επηιέγεη 
ιχζεηο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ πξνηείλνληαη απφ απηφλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πεξεζία απνξξίπηεη ηηο 
πξνηάζεηο ηνπ θαη δεηά ηελ ππνβνιή λέσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.  
 
5.- Γιψζζα. Ν Αλάδνρνο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ηζρχεη ε 
Πχκβαζε ηνπ κε ηνλ Δξγνδφηε. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή. Νπνηαδήπνηε γξαπηή ή 
πξνθνξηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε ή άιισλ θνξέσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ 
ΑΔ ζα δηεμάγεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο 
ηνπ Αλαδφρνπ απαηηεζεί γηα ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ ή εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηε Πχκβαζε δηεξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή/θαη πξνο ηα ειιεληθά, απηή ζα εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην.  
 
6.- Γλσκνδνηήζεηο. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσκνδνηεί επί φισλ ησλ ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ 
δεηείηαη ε άπνςή ηνπ απφ ηελ πεξεζία. Ν ρξφλνο γλσκνδφηεζεο ζα νξίδεηαη απφ ηελ πεξεζία, αλάινγα κε 
ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ην επείγνλ θάζε ζέκαηνο. 

 
7. –Ν αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί επί πιένλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ηνλ 
παξαθάησ πεηξειαηνθίλεην εμνπιηζκφ πνπ ζα ηνπ δηαζέζεη γηα ην ζθνπφ απηφ ν Γήκνο:  
1. Ρξία (3) νρήκαηα γηα ηελ απνθνκηδή ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ (εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ), 
ρσξεηηθφηεηαο 7m3  
2. Γχν (2) νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ ζε ΣΡΑ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, 
ρσξεηηθφηεηαο 22 m3 .  
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3. Έλα (1) φρεκα γηα ηε δξάζε ηεο αλαθχθισζεο ρσξεηηθφηεηαο 22 m3 .  
Ρα αλσηέξσ νρήκαηα κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, ζα θπιάζζνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Γήκνπ. Ν παξαπάλσ 
κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο δηαηίζεηαη απφ ηνλ Γήκν ζηνλ αλάδνρν, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη 
κφλν. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ γηα άιινπο ζθνπνχο. Ζ αμία ηνπ δηαηηζέκελνπ απφ ην Γήκν εμνπιηζκνχ έρεη 
ιεθζεί ππφςε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δεκνπξαηνχκελσλ ππεξεζηψλ.  
 
8.- Νη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ πνπ ζα δηαζέζεη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 
είλαη λφκηκα αδεηνδνηεκέλνη θαη λα δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε εκπεηξία. Θάζε ζρεηηθή επζχλε γηα ηελ θηήζε ησλ 
απαηηνχκελσλ αδεηψλ βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν, ξεηά απαιιαζζφκελνπ ηνπ Γήκνπ θάζε ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.  
 
9.- Ζ ηαθηηθή θαη ε έθηαθηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά, ηα ειαζηηθά, 
ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη ε αζθάιηζε ηνπ γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν 
εμ νινθιήξνπ ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηνλ παξαδψζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξέιαβε θαηά ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο. Γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο ν Γήκνο δελ ζα έρεη νπδεκία ππνρξέσζε ζπληήξεζεο 
ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ, θαη νη ηπρφλ έθηαθηεο βιάβεο θαη ε ηαθηηθή ζπληήξεζε ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
Οεηά απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ νρεκάησλ απνθνκηδήο αλαθπθισκέλσλ γηα ηελ απνθνκηδή νηθηαθψλ 
απνξξηκκάησλ θαη αληίζηξνθα.  
 
10.-Θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ, ζα ειεγρζεί απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηα ηπρφλ ειαηηψκαηα θαη 
ηηο ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ, ζα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο θαη ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ 
αξκφδην Αληηδήκαξρν θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ, θαη ζην νπνίν ζα 
πεξηγξάθεηαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ αλαιπηηθά γηα θάζε έλα κεράλεκα. 
Δθηφο απφ ηνλ έιεγρν ησλ κεραλεκάησλ, ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο, ν Γήκνο 
ζα κπνξεί λα πξνβεί ζε πεξηνδηθφ έιεγρν ψζηε λα ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηεη ζηνλ 
αλάδνρν. Ν έιεγρνο ζα γίλεηαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ή ζηελ αληηπξνζσπεία. Πε πεξίπησζε βιάβεο ή 
δεκηάο ππεχζπλνο απνθαηάζηαζεο είλαη ν αλάδνρνο.  
 
11.-Θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην ηέινο ηεο ζχκβαζεο, ζα ζπληαρζεί θαη πάιη 
πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο θαη ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν θαζαξηφηεηαο ηνπ 
Γήκνπ θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ, θαη ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ αλαιπηηθά γηα θάζε έλα κεράλεκα. Ρπρφλ θζνξέο ή βιάβεο πνπ δελ έρνπλ 
επηδηνξζσζεί απφ ηνλ αλάδνρν, ζα θνζηνινγεζνχλ απφ ηνλ Γήκν θαη ην θφζηνο ηνπο ζα παξαθξαηεζεί απφ ηελ 
ηειεπηαία δφζε θαηά ηελ απνπιεξσκή θαη ηελ εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο θαζνξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
ΑΟΘΟΝ  18– ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΩΚΖΠ 

 
1.- Ξαξαιαβή: Νη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά, ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα. 
Θάζε ηέινπο ηνπ κήλα ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, έθζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ γηα ηνλ πξνεγνχκελν 
κήλα, κε αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ην πξνζσπηθφ ην νπνίν απαζρφιεζε ν αλάδνρνο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ.  
Ζ έθζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζα ππνβάιιεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
πηζηνπνίεζε ηνπ φγθνπ ησλ εξγαζηψλ αιιά θαη ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ απφ ηνλ αλάδνρν είλαη ε Δπηηξνπή 
πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Ξξντζηακέλε Αξρή ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ 28/80. Ρεο Δπηηξνπήο πξνΐζηαηαη ν 
Αληηδήκαξρνο Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ν νπνίνο έρεη νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Ρξνηδελίαο - 
Κεζάλσλ. Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζεσξείηαη ζπληειεζζείζα κε ηελ έγθξηζε ηεο κεληαίαο 
έθζεζεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.  
 
2.- Γηαδηθαζία: Δληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζα ζπληάζζεηαη πηζηνπνηεηηθφ (πξσηφθνιιν) θαιήο 
εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Ζ απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζα 
πεξηγξάθνληαη ζην παξαζηαηηθφ πνπ ζα εθδίδεη θαη ζην πηζηνπνηεηηθφ (πξσηφθνιιν) θαιήο εθηέιεζεο, ζα 
θαηαβάιιεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα κε ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν πξνο ην 
1/13 ηεο ζπκβαηηθήο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ, γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη κε ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν πξνο ηα 2/13 
ηεο ζπκβαηηθήο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν χζηεξα απφ ηε ζχληαμε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
(πξσηνθφιινπ) θαιήο εθηέιεζεο. Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα ή έρνπλ 
επηβιεζεί θξαηήζεηο εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ 
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ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. Ν 
αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηνπο ηζρχνληεο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πιελ ηνπ ΦΞΑ πνπ βαξχλεη ην Γήκν.  
 
3.- Γηθαηνινγεηηθά: Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ζπκβαηηθψλ 
εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ είλαη ην κεληαίν πηζηνπνηεηηθφ θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή, ην ηηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε ΔΜΝΦΙΖΘΖΘΔ ή εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ 
αλάδνρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε ΔΜΝΦΙΖΘΖΘΔ, αλαιπηηθή θαηάζηαζε αζθάιηζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ ππάγεηαη ν θάζε εξγαδφκελνο θαη φ,ηη άιιν πξνβιέπεηαη απφ ηε 
ζρεηηθή λνκνζεζία. 
 
Θαηά ηα άιια ηζρύνπλ ηα άξζξα ηεο ππ. αξηζκ. 74/2016 κειέηεο. 
 

 
 

 
 

Γαιαηάο,20/7/2016  
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 
 

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Γ. ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ 
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