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      ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

                                   

ΑΠΟΦΑΗ: 667 

Απφ ην πξαθηηθφ 37
εο

/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο.                     

                       Πεξίιεςε                                           

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηελ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ ςήθηζε πίζησζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ». 

 

ην ρεκαηάξη ηελ 14
ε 

ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2015,  εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 

10:00 κ.κ., ζην ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 17486/9-10-2015 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο (Γεκάξρνπ Σαλάγξαο). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ 

παξφληα ήηαλ επηά κέιε: 

 

         Παξφληεο                                                            Απφληεο 

1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο)           

2.- Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο 

3.- Γθίλεο Ησάλλεο               _________           

4.- Καλέιινο Αληψληνο 

5.- Κφθθαιεο Γεψξγηνο 

6.- Κνπξνπηφο Μηραήι 

7.- Υξήζηνπ Γεψξγηνο 

 

             ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πίθνπ Δπαγγειία, ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (13ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε 

ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη:  

Σν Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

καο ζε ζπλέρεηα ηνπ ππ. αξηζκ. 2076/6.2.2015 εγγξάθνπ ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο ζπλέηαμε ηερληθή έθζεζε πνπ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζίαο 

γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο ηνπ 

Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξηψλ αληιηνζηαζίσλ 

αθαζάξησλ (δχν ζηα Οηλφθπηα θαη έλα ζηελ Οηλφε). Πξσηνγελέο  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλίζηαηαη ζηα πην θάησ: 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ 

ηελ κειέηε θαηαζθεπήο ησλ ππφςε εγθαηαζηάζεσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

απφ  ηνπο ηζρχνληεο γηα ην ππφςε έξγν θαλνληζκνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο πνηφηεηα εθξνήο κε ηηο αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο. 

 Ζ πγηεηλνινγηθή παξαθνινχζεζε (εξγαζηεξηαθά ηέζη). 

 Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαζαξηζκφο ησλ κνλάδσλ ψζηε 

λα παξνπζηάδνπλ άςνγε εκθάληζε θαη ιεηηνπξγία. 

 18087/19-10-2015 
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 ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη αλαιψζηκσλ 

πιηθψλ (ιηπαληηθψλ, ρεκηθψλ εξγαζηεξίνπ, απνξξππαληηθψλ, θιπ). 

 Ζ αμία ηεο εξγαζίαο γηα ηηο επηζθεπέο απφ ηερλίηεο ή ζπλεξγεία, πνπ 

νθείινληαη ζηε ζπλήζε ρξήζε. Γελ πεξηιακβάλνληαη αληαιιαθηηθά θαη 

επηζθεπέο γηα βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξσ βία, απξφβιεπηα γεγνλφηα, 

αζηνρία πιηθνχ ή εζθαικέλν ππνινγηζκφ ή ζρεδηαζκφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ ππεξεζία 

ζπληάζζνληαο ζρεηηθή αλαιπηηθή έθζεζε κε πξνυπνινγηζκφ ηεο επηζθεπήο θαη 

λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Λεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ θαη λα 

ζπκβάιιεη θαηά ην δπλαηφλ ζηελ γξήγνξε θαη ζσζηή απνθαηάζηαζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ έξγνπ. Ζ δαπάλε γηα εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά ζα 

βαξχλεη ηo Γήκν. Ζ δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) 

κήλεο. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ν αλάδνρνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρεη ηα ππφ ησλ ηζρπφλησλ δηαηάμεσλ ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξντφληα. 

Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη ζην 

παξφλ ηεχρνο κειέηεο. Οη ηδηνθηήηεο βπηηνθφξσλ κεηαθνξάο βνζξνιπκάησλ, 

ππνρξενχληαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο βάζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, αλέξρεηαη ζηα 

177.120,00 € κε Φ.Π.Α. 
 

Αλαιπηηθά ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο έρεη σο εμήο:  
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Μεληαίνπ ακνηβή γηα 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

κήλαο 12,00 12.000,00 144.000,00 

 ΤΝΟΛΟ  144.000,00 

Φ.Π.Α. 23% 33.120,00 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 177.120,00 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγαζίαο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ είλαη νη θάησζη: 

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ 

 

1. Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο δηεξγαζηψλ ηεο Δγθαηάζηαζεο 

 Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ βξίζθεηαη ζην χςνο ησλ 

παιαηψλ δηνδίσλ ρεκαηαξίνπ θαη ζηελ πεξηνρή κε νλνκαζία «Πνηηζηηθά». Ο 

ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηφο ηνπ λα 

επηζθεθηεί πξηλ ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ, ην ρψξν θαη λα ππνβάιιεη γξαπηά 

ηπρφλ πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο. 

 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο 

δηεξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε ΔΔΛ, ψζηε θαηαξρήλ λα 

ηεξνχληαη πιήξσο νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη θαη θαηά δεχηεξνλ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Πην αλαιπηηθά: 
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1.1.1. ε θαζεκεξηλή βάζε ζα ζπκπιεξψλεηαη ην θχιιν ειέγρνπ. ην έληππν 

απηφ ζα θαηαγξάθνληαη πνηνηηθέο παξάκεηξνη, φπσο νζκή, ρξψκα, 

χπαξμε αθξψλ, επηπιεφλησλ θαζψο θαη νη παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ επί ηφπνπ, φπσο ζεξκνθξαζία, θαζηδεζηκφηεηα ιάζπεο. Θα 

θαηαγξάθνληαη επίζεο νη βαζηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αεξηζκνχ, ηεο εζσηεξηθήο αλαθπθινθνξίαο θαζψο θαη 

ηεο αλαθπθινθνξίαο ηιχνο. Δπίζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε ζα 

ζπκπιεξψλεηαη ην εκεξήζην θχιιν εξγαζηψλ ειέγρνπ-εμνπιηζκνχ ζα 

θαηαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εμνπιηζκνχ. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ (θαη ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ησλ 

εηζεξρνκέλσλ ιπκάησλ, ηεο επεμεξγαζκέλεο εθξνήο θιπ.), ν ππεχζπλνο 

ιεηηνπξγίαο ζα πξνβαίλεη φηαλ είλαη αλαγθαίν ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

πνπ ζα αθνξνχλ ζε κεηαβνιή ησλ ξπζκίζεσλ ιεηηνπξγίαο, ηηο νπνίεο ζα 

θαηαγξάθεη ζην θχιιν ειέγρνπ, αιιά θαη ζε άιιεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνχ αιιά θαη θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ, πνπ επίζεο ζα 

θαηαγξάθνληαη ζην εκεξήζην θχιιν εξγαζηψλ ειέγρνπ-θαζαξηζκνχ 

θαζψο θαη ζην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο. 

1.1.2. ε εβδνκαδηαία βάζε ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο ειέγρνπ-

θαζαξηζκνχ θαη ζα ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα έληππα. ηα έληππα 

απηά αιιά θαη ζην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο ζα θαηαγξάθνληαη θαη νη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνχ αιιά θαη θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ, γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ επαλαθνξά ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

1.1.3. ην πιαίζην παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ν 

Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην έληππν 

εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ. ε απηφ απνηππψλνληαη ηα ζεκεία 

δεηγκαηνιεςίαο, νη παξάκεηξνη πνπ αλαιχνληαη θαη ε ζπρλφηεηα ησλ 

αλαιχζεσλ. Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ν ππεχζπλνο 

ιεηηνπξγίαο ζα πξνβαίλεη φηαλ είλαη αλαγθαίν (βι. πίλαθα 1 γηα φξηα 

ηηκψλ) ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πξνιεπηηθνχ θπξίσο θαη ελίνηε 

θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ, ηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθεη ζην θχιιν ειέγρνπ  θαη 

ην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

αλαιχζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ν Αλάδνρνο ζα θαηαγξάθνληαη ζην 

έληππν. Σν έληππν απηφ απνηειεί κηα κνξθή αλαθνξάο ηεο θαηάζηαζεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ ζε κεληαία βάζε. Κάζε κήλα ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ δεηγκαηνιεςία ηεο εθξνήο. Ο 

Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο  θαη ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα επηηξεπηά φξηα ζπγθεθξηκέλσλ 

παξακέηξσλ ζηελ εθξνή, πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη  

 

ΟΡΙΑ ΔΚΡΟΗ 

Παξάκεηξνο 
Μέζε Ηκεξήζηα 

πγθέληξσζε 

BOD5 ≤10 mg/L 

COD ≤60 mg/L 

SS ≤10 mg/L 

Οιηθφ ακκσληαθφ άδσην ≤15 mg/L 

Οιηθφο Φψζθνξνο ≤1 mg/L 

Λίπε-Έιαηα 0 mg/L 
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Δπηπιένληα ζηεξεά 0 mg/L 

Τπνιεηκκαηηθφ ριψξην 0,1 – 0,3 mg/L 

Γηαιπκέλν νμπγφλν ≥ 7 mg/L 

Fecal coliforms <100 FC/ml 

Total coliforms <500 FC/ml 

 

Σν 95 % ησλ δεηγκάησλ ζα βξίζθεηαη εληφο ησλ παξαπάλσ νξίσλ 

 

1.1.4. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αθπδάησζεο ηεο ιάζπεο. Θα ζπκπιεξψλεη 

ην έληππν - εκεξήζην θχιιν κεηξήζεσλ κνλάδαο αθπδάησζεο ιάζπεο. 

Δπίζεο ζε εβδνκαδηαία βάζε ζα ζπκπιεξψλεη ην έληππν, πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο ιάζπεο. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεί 

αλαιχζεηο νιηθψλ ζηεξεψλ ζηελ αθπδαησκέλε ηιχ (ηα απνηειέζκαηα 

θαηαγξάθνληαη ζην πξναλαθεξζέλ έληππν) γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο αθπδάησζεο. ε πεξίπησζε 

απμεκέλεο πγξαζίαο ν ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ζα πξνβαίλεη ζε 

θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο κε ζηφρν ηε κείσζή ηεο, γεληθφηεξα 

δε ζα ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο πξνο δηάζεζε ηιχνο.  

1.1.5. ε κεληαία βάζε ν αλάδνρνο ζα ζπκπιεξψλεη ην θχιιν αλαθνξάο 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο Αλάδνρνο πξέπεη  λα 

πεξηιάβεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ηα παξαπάλσ έγγξαθα. Ο 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ Φνξέα Λεηηνπξγία/Γηαρείξηζεο 

ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηηο ηπρφλ ζνβαξέο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη 

παξαθνινχζεζεο, θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε πξνο ηελ απφθαζε ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ φζνλ αθνξά ζην είδνο θαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

ιεπηέσλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ εθφζνλ νη επηπηψζεηο νθείινληαη ζε 

δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή νη δαπάλεο ησλ 

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

1.2. Γηάζεζε ηειηθήο εθξνήο 

Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζα δηαηίζεληαη ζηελ ρσκάηηλε δεμακελή. 

 

1.3. Καηαλάισζε ρεκηθψλ, αλαισζίκσλ, ελέξγεηαο, λεξνχ. 
Σν θφζηνο ηεο ελέξγεηαο, ησλ ρεκηθψλ θαη ηνπ λεξνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο δελ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν 

 

1.4. Απνκάθξπλζε παξαπξντφλησλ 

Ζ απνκάθξπλζε ησλ ιηπψλ απφ ην θξεάηην ζπγθέληξσζεο θαηάληε ηεο 

εμάκκσζεο ζα γίλεηαη κε δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Γήκνπ.  

Ζ κεηαθνξά θαη ε δηάζεζε ησλ ινηπψλ παξαπξντφλησλ (εζραξηζκάησλ, 

άκκνπ, ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνζσπηθνχ θηι.) ζα γίλνληαη κε επζχλε ηνπ 

Γήκνπ. Σελ επζχλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θάδσλ έρεη ν Αλάδνρνο. 
 

1.5. Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ αληιηνζηαζίσλ 

αθαζάξησλ, ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ζπλερή θαη νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπο. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζθέπηεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

αλά εκέξα ην θάζε αληιηνζηάζην θαη λα θαηαγξάθεη θξίζηκεο παξακέηξνπο, 

φπσο ιεηηνπξγία αληιηψλ, ζηάζκεο δεμακελψλ, ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη πηζαλά 

ζθάικαηα. ε κεληαία βάζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνρσξεί ζε θαζαξηζκφ 
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ησλ αληιηψλ, βαλψλ θαη αληεπηζηξφθσλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

Δληφο ελφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη 

λα εγθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζε θάζε αληιηνζηάζην, ζχζηεκα 

απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο, κε θαηαγξαθή ησλ ζθαικάησλ γηα 

ελεκέξσζή ηνπ ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Σα αλσηέξσ ζπζηήκαηα ζα 

πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα 

ηνπνζεηεζνχλ θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπο απφ ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Σν θφζηνο ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε, ελψ κε ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο ηα ζπζηήκαηα ζα 

παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα θαη ρξήζε ηνπ Γήκνπ. 

 

2. ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 

ηνπ γεληθφ πξφγξακκα ζπληήξεζεο, ηφζν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ΔΔΛ, φζν 

θαη γηα ηα αληιηνζηάζηα. Με ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

θαηαγξάςεη θαη λα ειέγμεη ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ. Δπίζεο κε ηελ έλαξμε ηεο 

ζχκβαζεο, νθείιεη λα παξαδψζεη πίλαθα κε ην ρξφλν δσήο ησλ αληαιιαθηηθψλ 

ηνπ θάζε κεραλήκαηνο. Οπνηαδήπνηε βιάβε ζηηο ππνδνκέο θαη ηνλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ζα θαηαγξαθεί. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα 

πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Σν θφζηνο απηψλ ησλ 

επεκβάζεσλ ζα βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε, ψζηε ε εγθαηάζηαζε ηελ νπνία ζα 

παξαιάβεη ν Αλάδνρνο λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηε ζπλέρεηα ν Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ηαθηηθφ πξφγξακκα ζπληήξεζεο, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε (πξνιεπηηθή θαη επηδηνξζσηηθή) ηνπ 

εμνπιηζκνχ, θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ, ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηνπ εθεδξηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ θαη κε γλήζηα εμαξηήκαηα θαη 

αληαιιαθηηθά. πγθεθξηκέλα, ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ βαζηθψλ 

αληαιιαθηηθψλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία απαηηνχλ αιιαγή ζε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, βαξαίλεη ην Γήκν 

Δηδηθφηεξα ζα γίλνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε κεληαία βάζε, ζε 

ηξηκεληαία βάζε θαη ζε  εμακεληαία βάζε. ηα έληππα απηά ζα θαηαγξάθνληαη 

θαη πηζαλέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνχ αιιά θαη θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. Οη βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

δελ νθείινληαη ζηελ θαθή ιεηηνπξγία ή ειιείςεηο  ζπληήξεζεο, αιιά ζε 

παιαηφηεηα ή αλσηέξα βία, ζα επηδηνξζψλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ζα 

απνδεκηψλεηαη γηα ην θφζηνο αληαιιαθηηθψλ ή θαη κεραλεκάησλ.  

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα θαηαγξάθνληαη ζην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ έξγνπ. Ο φξνο «ζπληήξεζε» πεξηιακβάλεη θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

επηρξηζκάησλ, βαθψλ, κνλψζεσλ, δηαξξνψλ εμνπιηζκνχ θαη ππέξγεησλ 

ζσιελψζεσλ, θαζαξηζκφ θαλαιηψλ θαη θξεαηίσλ, ζπληήξεζε θαη πφηηζκα ησλ 

θπηψλ θαη ινηπέο εξγαζίεο, φπσο θαζαξηφηεηα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιή ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ ρψξνπ 

ηεο Δγθαηάζηαζεο. 

ηηο εξγαζίεο «ζπληήξεζεο» πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν έιεγρνο θαζψο ε 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ηξηψλ αληιηνζηαζίνπ αλχςσζεο ησλ ιπκάησλ 

πξνο ηελ ΔΔΛ. Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ππφγεησλ ζσιελψζεσλ θαη 

εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ζα επηζεκαίλνληαη θαη ζα θνζηνινγνχληαη απφ ηνλ 
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Αλάδνρν αιιά ζα πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ εξγνδφηε. Δπίζεο ε 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ αθνξνχλ ζηα απνρεηεπηηθά δίθηπα εληφο ησλ 

νηθηζκψλ αιιά θαη ζηνλ θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ αγσγφ δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

Ο αλάδνρνο δελ επζχλεηαη ζηελ πεξίπησζε πξφθιεζεο θζνξψλ ή 

θαηαζηξνθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ 

νθείινληαη ζε βαλδαιηζκφ, θινπή, δνιηνθζνξά ή θπζηθή θαηαζηξνθή. 

 

3. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 

3.1. Τπνρξεψζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

Οη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζα αθνξνχλ ζηα εμήο: 

3.1.1 Πξηλ απφ θάζε επίζθεςε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αλάινγε άδεηα επίζθεςεο ζην ρψξν, απφ ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Φνξέα 

Λεηηνπξγίαο, νη νπνίνη θαη ζπληνλίδνπλ ηελ επίζθεςε κε ηελ νκάδα 

ιεηηνπξγίαο. 

3.1.2 Πξνζέξρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

ηεο κνλάδαο θαη ζπλνδεχνληαη πάληα απφ ππάιιειν ηεο εγθαηάζηαζεο. 

3.1.3 πκκνξθψλνληαη κε ην θαζεζηψο ησλ κέηξσλ αηνκηθήο 

αζθάιεηαο. 

3.1.4 πκκνξθψλνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο. 

3.1.5 Κνηλνπνηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηηο επίζθεςήο ηνπο. 

3.1.6 ε πεξίπησζε πνπ ν επηζθέπηεο είλαη αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν, 

δελ απαηηείηαη αδεηνδφηεζε γηα ηελ επίζθεςή ηνπ. Δλ φςεη φκσο ηεο 

επηθείκελεο έλαξμεο ηνπ ειέγρνπ επηβάιιεηαη λα ελεκεξσζνχλ νη 

αξκφδηνη πξντζηάκελνη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

 

3.2 Αηνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία  

Ζ αηνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

επηδηψθεηαη κε θαλνληζκνχο θαη κέηξα πνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

3.2.1 ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, κε ζηφρν λα ειαρηζηνπνηεζνχλ 

νη θίλδπλνη γηα ηελ δηθή ηνπο αζθάιεηα. 

3.2.2 ην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  πξνθεηκέλνπ 

λα κεγηζηνπνηεζεί ε αζθάιεηα έλαληη αηπρήκαηνο. 
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4 ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Ο αλάδνρνο ζα ζπκπιεξψλεη φια ηα πξναλαθεξζέληα έληππα ειέγρνπ θαη 

ζπληήξεζεο, ηα νπνία ζα ηεξνχληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο ζην ρψξν ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ζα είλαη δηαζέζηκα γηα θάζε έιεγρν. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζα ζπκπιεξψλεη ην έληππν κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ. Δπίζεο ζα ζπκπιεξψλεη ην θχιιν αλαθνξάο. 

Σα παξαπάλσ έληππα αλαθέξνληαη ζε κεληαία βάζε θαη ζα ζπλνδεχνπλ ηε 

κεληαία έθζεζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηνλ εξγνδφηε. 

ε κεληαία βάζε ν Αλάδνρνο ζα πξνεηνηκάδεη έθζεζε, ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη: 

 Σα πξναλαθεξζέληα έληππα 

 Πίλαθα κε ηελ θαηαλάισζε θαη ην θφζηνο ρεκηθψλ θαη ελέξγεηαο. 

εκεηψλεηαη φηη ε έθζεζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο ζα γίλεηαη βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα δίλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε. 

 Παξαγφκελεο πνζφηεηεο παξαπξντφλησλ. 

 Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απνηειέζκαηα απηψλ. 

 Δλέξγεηεο πξνιεπηηθήο θαη επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

 Γηνηθεηηθέο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία, φπσο πγεηνλνκηθνί 

έιεγρνη θαη έθηαθηνη έιεγρνη. 

 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε ζχληαμεο νπνηαζδήπνηε έθζεζεο, εγγξάθνπ 

απαηηεζεί απφ αξκφδηεο αξρέο (ΤΠΔΥΧΓΔ, Γ/λζε Τγείαο θιπ.) γηα 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν. 

Δπίζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα  ελεκεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή Δζληθή 

Βάζε Γεδνκέλσλ Δ.Δ.Λ. 

ην ηέινο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα ζπληάμεη 

ζπγθεληξσηηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα θαηαδεηθλχεηαη ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία 

ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αθελφο θαη 

αθεηέξνπ ε απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ (αξρηθή θαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ, ελέξγεηεο ζπληήξεζεο/επηδηφξζσζεο θαη ηειηθή θαηάζηαζε). 

Οη εμακεληαίεο εθζέζεηο πξέπεη λα θπιάζζνληαη επί κία δεθαεηία. Οη 

κεληαίεο εθζέζεηο ζα θπιάζζνληαη ζηα αξρεία ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ. 

Γηα ηελ εθπφλεζε ησλ παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ηεξεί εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη 

εθηφο απφ ηηο εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη φια ηα έθηαθηα ή 

δπζκελή πεξηζηαηηθά πνπ αληηκεησπίζηεθαλ. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

θαηαγξάθεη κε θαηάιιειν ηξφπν φια ηα πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο 

παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο θαη αθνινχζσο λα ηα επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί 

κε θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο. Όια ηα πξσηνγελή θαη επεμεξγαζκέλα 

ζηνηρεία ζα θπιάζζνληαη ζην ρψξν δηνίθεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα ηίζεληαη ζηε 

δηάζεζε θάζε αξκφδηαο ππεξεζίαο, φηαλ απηφ απαηηεζεί. 
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5 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

Ζ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ζα αθνξά φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ζα επηιέγεηαη γηα θάζε εηδηθφηεηα 

εξγαδνκέλνπ αλάινγα κε ην αληηθείκελν εξγαζίεο, ην επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπ 

θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζα αξρίζεη ακέζσο κεηά ηελ πξφζιεςε 

ηνπο, φπνπ ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηα θαζήθνληά ηνπο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ηνπο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα 

παξνπζηαζζνχλ θαηά ηελ εξγαζία. 

ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

κε βάζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πνπ ζα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο, ην νπνίν ζα 

δεκηνπξγεζεί βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνληαη θηι. 

ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο κεηαμχ άιισλ ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 Σα θαζήθνληα θαη ηηο νξζέο πξαθηηθέο θαηά ηελ εξγαζία θαη ην ρεηξηζκφ 

κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θιπ. 

 Σν πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην 

 Σελ πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε 

 Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ εξγαζία θαη 

ηα ζρεηηθά κέηξα δηάζσζεο 

 Ζ ζσζηή ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (πρ. 

Αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ) ζχκθσλα θαη κε ηε Οδεγία 89/656/ΔΟΚ 

 Ζ ηήξεζε ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ε εθαξκνγή Πξψησλ Βνεζεηψλ 

 Οη βιαπηηθνί παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα εθηεζνχλ, νη 

ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπο 

 Οη δηαδηθαζίεο αζθαινχο εξγαζίαο 

O Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί κεηξψν κε ηηο εθπαηδεχζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη λα κπνξεί λα ηηο απνδεηθλχεη κέζσ ησλ 

αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ εθπαίδεπζεο. 

 

Με ηελ αξηζκ.  45/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ κε 

αλνηρηφ δηαγσληζκφ. 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. ε, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο αλήθεη ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ε ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ε 

δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε φισλ ησλ δεκνπξαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία.  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο αλήθεη ε έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ε δηάζεζε  ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

ηνλ Κ.Α. 02.25.6264.02 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  

180.000,00 €. Ζ δηαζέζηκε πίζησζε πνπ ππάξρεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

180.000,00 € πξννξηζκέλε γηα εξγαζία ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Βηνινγηθνχ 

Καζαξηζκνχ. 
 

Παξαθαιψ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ: 
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1. Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ. 

2. Έγθξηζε  δαπάλεο πνζνχ 177.120,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6264.02 κε 

ηίηιν: «Δξγαζία ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ».  

3. Καηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ. 
 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε 

ππ’ φςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 

87Α/7-6-2010) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. ε, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 

87Α/7-6-2010) 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α’ 114/8-6-2006). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ 11 Α) «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη 

πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» θαη ηεο ζρεηηθήο 

ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 2037/ΔΓΚ.2/11-1-07. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ 

ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45 Α) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 

ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α) «χζηαζε Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ πκβάζεσλ-Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 

3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)-Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο  

θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε ηνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α)  «Δπείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» ζρεηηθά κε 

«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/07 ηεο 16εο 

Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 

ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

11. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ΗΓ.3 ηνπ λ. 4093/2012 (ΦΔΚ 222 Α)  «Έγθξηζε 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 - 

Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016». 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3548/2007 (ΦΔΚ 68 Α) «Πεξί θαηαρψξεζεο 

δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ». 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120 Α) «Δζληθφ χζηεκα 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 

4254/2014 (ΦΔΚ 85 Α).   

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ 74 Α) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-

Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.318/1992 θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο». 
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15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4281/2014 ((ΦΔΚ 160 Α) «Μέηξα 

ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160 'Α). 

17. Σηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4320/2015 «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε 

άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ 

νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» πνπ ηξνπνπνηεί ην λ. 4281/2014 (ΦΔΚ 29’Α) 

18. Σελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677 Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

19. Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/4.3.2014 εγθχθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα 

ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» 

(ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5). 

20. Σελ ηερληθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

21. Σελ ππ’ αξηζκ. 45/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε εθηέιεζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο: «ΔΡΓΑΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ», κε αλνηθηφ 

ειεθηξνληθφ δεκφζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ.   

22. Σελ εηδηθή δηαζέζηκε πίζησζε πνζνχ 180.000,00 € πνπ είλαη εγγεγξακκέλε 

ζην Κ.Α. Δμφδσλ 02.25.6264.02 κε ηίηιν: «Δξγαζία ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ», ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ 

Σαλάγξαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015. 

23. Σελ αξηζκ. 582/2015 Γέζκεπζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ φ θ σ λ α 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ απφ 

ηερληθή έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 582/2015 Γέζκεπζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε πνζνχ 177.120,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6264.02 κε 

ηίηιν: «Δξγαζία ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ», 

πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2015 θαη αληίζηνηρε δαπάλε ζην πξνυπνινγηζκφ 

νηθ. έηνπο 2016.  

4. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ 

δεκφζηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: 

«ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ» [CPV: 45259200-9 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

εγθαηαζηάζεσλ θαζαξηζκνχ, 90513000-6 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη 

δηάζεζεο κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ, 90524300-9 

Τπεξεζίεο απνκάθξπλζεο βηνινγηθψλ απνβιήησλ, 90480000-5 

Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ησλ απνρεηεχζεσλ, ελδεηθηηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ 

πνζνχ  177.120,00.- επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (23%) κε 

δηάξθεηα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο  θαη κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο επηπιένλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ έσο ηεο 

εμαληιήζεσο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνππνινγηζκνχ, θαη θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο  ηελ ηερληθννηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 
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Σν αληηθείκελν, νη φξνη θαη ππνρξεψζεηο ηνπ έξγνπ πξνδηαγξάθνληαη 

ζηε κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ε νπνία 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 

Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο εμήο: 

 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ : 

 

ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ & ΛΗΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

(ΑΡΘΡΑ 1 ΔΧ 2) 

 

Άξζξν 1
ν
.  Καλφλεο δεκνζηφηεηαο 

 

1.1 Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα 

δηαηίζεληαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο 

δηεπζχλζεηο www.tanagra.gr θαη www.promitheus.gov.gr. Αληίγξαθν ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο . Σα έμνδα δεκνζίεπζεο  ηφζν ηεο αξρηθήο φζν ησλ ηπρφλ 

επαλαιεπηηθψλ δεκνπξαζηψλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. [λ. 3801/09].  

1.2 Ζ πεξίιεςε  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο λα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζην 

Φχιιν Γεκνζίεπζεο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο 

ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε κία ηνπιάρηζηνλ ηνπηθή εθεκεξίδα θαη ζε δχν αθφκε 

εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, κέρξη θαη ηελ 26ε/10/ 2015.   

1.3 Ζ δαπάλε  γηα ηελ δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζηνλ 

Διιεληθφ ηχπν θαη ηπρφλ  επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ, βαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν. 

 

Άξζξν 2
ν
.  Λήςε πιεξνθνξηψλ  

 

2.1 Ζ Γηαθήξπμε δηαηίζεηαη ζε πιήξε & ειεχζεξε πξφζβαζε απφ ην 

δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ www.tanagra.gr απφ 

ηελ 21ε/10/2015, θαη ζηε δηαδξνκή Γεκνπξαζίεο-δηαγσληζκνί, φπσο 

επίζεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ππνβνιήο πξνζθνξάο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ., κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ πξνζθνξψλ ήηνη ηελ  10ε/11/2015 θαη ψξα 18:00. 

2.2 Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ 

ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

δειαδή θνξείο πνπ δηαζέηνπλ ηα ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ 

ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο), ην δε ειεθηξνληθφ 

αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ ζα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

Οη ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν 

8 (νθηψ) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απαληήζεη ηαπηφρξνλα 

θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο 

πξνζεζκίαο έμη (6) εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα 

ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  
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Πξνυπνζέζεηο γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ ειεθηξνληθφ 

δηαγσληζκφ: 

 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε 

αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ  ζην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο.   

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο,  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 

Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ 

(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην 

ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ 

ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.  

     Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (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 Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.  

     Οη 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 

Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β 

γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 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 απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ θαη ζε έληππε 

κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

     Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο 

αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

      O ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα 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.  
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ : 

 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  (ΑΡΘΡΑ 3  ΔΧ 18 ) 

 

 

Άξζξν 3
ν
.  Σφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

 

3.1   Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο  Τ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», θαη ζην ΠΓ 28/80 

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ :  

Η Γηαδηθηπαθή πχιε  www.promitheus.gov.gr   ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ζην ΦΔΚ: 21/10/2015  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ : 26/10/2015 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 27/10/2015 θαη ψξα 08:00 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 10/11/2015 θαη ψξα 18:00 

 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα.  

 Ο 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 Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».  

 

 

Άξζξν 4
ν
.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ  

 

4.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο, θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ 

θνηλή πξνζθνξά θαη έρνπλ εκπεηξία ζε αληίζηνηρα έξγα ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, 

ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη εθηεινχλ ή  έρνπλ εθηειέζεη ήδε κε επηηπρία 

αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζπγθξίζηκεο έθηαζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ,  ΟΣΑ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη  ηδησηψλ ζηελ Διιάδα ή ζηελ 

αιινδαπή. Ζ επηηπρία ηνπο ζα βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

ζπκβάζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαιήο εθηέιεζεο θαη ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ 

είηε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ ηδησηψλ εξγνδνηψλ. 
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4.2 Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

αζθνχλ εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ ή βηνηερληθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα ή 

ζηελ αιινδαπή, ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4.3   ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: 

 Όζνη έρνπλ ζε βάξνο ηνπο  θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: 

α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 

νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 

98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 

β)  Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 

ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 

ε3, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

πκβνπιίνπ, 

γ)  Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

δ)  Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.     

 Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή 

δηαγσγή ηνπο (π.ρ. ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, 

ςεπδνξθία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία) βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη 

ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. 

 Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, ή εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.  Όζνη ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο γηα εθθαζάξηζε, 

ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή νπνηαδήπνηε 

αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία. 

 Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 5
ν
.  Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, 

εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά, ζε 

κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην λ. 4155/13((ΦΔΚ/Α/29-5-2013) θαη ην 

άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : 
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1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ θαη ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαηά  ηελ  θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ  ή ειιείςεη απηνχ, ηζφηηκν έγγξαθν 

εθδηδφκελν απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο, βάζεη απφθαζεο  ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. 

Τπφρξενη γηα ηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη ζηελ πεξίπησζε 

δηαγσληδφκελεο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. νη νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΠΔ νη δηαρεηξηζηέο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Α.Δ. ν 

Πξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. Ζ λφκηκε 

εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, ηα νπνία λα είλαη ζε ηζρχ θαηά  

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη: 

 Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο (φπσο ζπλδηαιιαγή ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν.3588/2007). 

 Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ή έθδνζεο 

απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, ή αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο, ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 

Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

 έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

κειέηεο ηεο ππεξεζίαο ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν 

ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηή δηαηάμεσλ ησλ 

θείκελσλ λφκσλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο.  

 δελ έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. ή έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

δηαγσγή, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

 

5. Τπεχζπλε δήισζε (ή θαη πεξηζζφηεξεο δειψζεηο)  ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 

4 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ππνγεγξακκέλε/εο  ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο,  φπνπ ζα δειψλεηαη : 

 φηη νπδέπνηε έρεη απνθαζηζηεί έθπησζε ή θαηαγγειία ζπκβάζεσο 

εθηέιεζεο παξφκνηνπ έξγνπ εηο βάξνο ηνπο ιφγσ επαγγεικαηηθνχ 

παξαπηψκαηνο απφ νηνδήπνηε Ν.Π.Γ.Γ. ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
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 εάλ ηνπο έρεη ή δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο 

δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηνπο έρεη επηβιεζεί 

πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαθέξεηαη ν Υξφλνο θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 φηη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ππφθεηηαη ή δελ ππφθεηηαη ζε λνκηθφ 

πεξηνξηζκφ θαη ην είδνο ηνπ πεξηνξηζκνχ εάλ ππφθεηηαη. 

 φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, φηη έρνπλ εθηηκήζεη φια ηα 

ηδηαίηεξα ηπρφλ πξνβιήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη φηη αλαιακβάλνπλ 

αλεπηθχιαθηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 

φινπο ηνπο φξνπο απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ην 

ζχλνιν ησλ νπνίσλ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.   

 ν ρξφλνο έλαξμεο / εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 φηη ζα θαιχςνπλ ηνλ Γήκν κε φιε ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ππνδνκή γηα 

ηελ απεξίζπαζηε εθηέιεζε ηνπ εξγαζίαο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο θαη φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή κειέηε. 

 φηη ζα θαιχςνπλ ηνλ Γήκν αθφκα θαη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ αλαγθψλ 

(Κπξηαθέο, αξγίεο  θ.ι.π.) 

 φηη ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο  θαη ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ. 

 φηη ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη 

ζηελ εγθαηάζηαζε ΔΔΛ, ψζηε θαηαξρήλ λα ηεξνχληαη πιήξσο νη 

εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη θαη θαηά δεχηεξνλ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο 

 φηη ζα ηεξήζεη φινπο ηνπο θαλφλεο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε  

 φηη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα νξίζεη αλαπιεξσηή 

εθπξφζσπν πνπ ζα έρεη ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο κε ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε κειέηε θαη ζα εθνδηάζεη ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή εθπξφζσπν ηνπ κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην εάλ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

ηα πξφζσπα απηά εμνπζηνδνηνχληαη λα ελεξγνχλ θαη' εληνιή ηνπ, λα 

ηνλ εθπξνζσπνχλ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε, 

λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή 

ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο 

νξγάλσλ ηνπ εξγνδφηε, ζε ζπλαληήζεηο κε φξγαλα ειέγρνπ / 

παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 φηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ θάζε ζηνηρείν θαη 

ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ εθ’ φζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 φηη είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, 

νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, Δπαγγεικαηηθψλ, Γεκφζησλ 

ή άιισλ θνξέσλ, φπσο ηα ΗΚΑ, ΣΜΔΓΔ, ΠΔΓΜΔΓΔ, TEE θιπ. 

 φηη ζα ιεηηνπξγεί ηελ εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε, 

 φηη ζα ρξεζηκνπνηεί κεραλήκαηα θαη πιηθά πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

ηζρχνληεο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο, δει. ηηο ηζρχνπζεο επίζεκεο 

πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνδφηε θαη φηη ε 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε (πξνιεπηηθή θαη επηδηνξζσηηθή) ηνπ 

εμνπιηζκνχ, θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ, ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηνπ εθεδξηθνχ ζα γίλεηαη 
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ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ θαη κε γλήζηα 

εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

7. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

8. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ, κε 

πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε 

άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή, πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 

έμη (6) κήλεο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

θαη ζα θαιχπηεη ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην ππφ αλαθνξά 

έηνο. 

9. Πηζηνπνηεηηθά :  

 ISO 9001:2008 γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο  

 ISO 14001:2004 γηα ηελ εθαξµνγή ζπζηήµαηνο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο  

 OHSAS 18001:2007/ΔΛΟΣ 1801:2007 γηα ηε ∆ηαρείξηζε ηεο Τγείαο 

θαη ηεο Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία. 

10. Δθφζνλ είλαη λνκηθά πξφζσπα : 

ΟΛΑ ηα  Ννκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ θαη Δ.Δ.) 

ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 

δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ 

αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ.  

 Πξαθηηθφ Γ.. γηα ηηο Α.Δ. ή πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ 

γηα ηηο Δ.Π.Δ. ή Έγγξαθν ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ γηα ηηο Ο.Δ, 

Δ.Δ, πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί 

λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή 

πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα 

έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, σο 

αληίθιεηνο.    

 

11.   (Βεβαίσζε απηνςίαο)  

Η εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ βξίζθεηαη ζην χςνο ησλ παιαηψλ 

δηνδίσλ ρεκαηαξίνπ θαη ζηελ πεξηνρή κε νλνκαζία «Πνηηζηηθά» 

 

Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα 

παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηδία αληίιεςε ηνπ 

έξγνπ  

 

Σε Γεπηέξα 02/11/2015 & ηελ Σξίηε 03/11/2015 θαη ψξα 12:00 π.κ., ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ αξκφδην ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, επηηφπηεο επηζθέςεηο 

ζηνπο ρψξνπο  
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Όπνηνο επηζπκεί λα παξαζηεί, ζηηο αλσηέξσ επηηφπηεο επηζθέςεηο ελεκεξψλεη 

εγγξάθσο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ηελ Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κέρξη 

ηελ Πέκπηε 29/10/2015 (αξκφδηνο ππάιιεινο: Σζηψλεο Αλέζηεο). Ζ σο άλσ 

επίζθεςε ζα πξέπεη λα βεβαησζεί κε έγγξαθν ηνπ Γήκνπ ην νπνίν θαη ζα 

πεξηιεθζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηνλ (ππν)θάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο  

 

Έλνξθε βεβαίσζε 

 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα  ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ   βεβαηψλεηαη 

εγγξάθσο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή ηεο φηη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά 

δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ Έλνξθε δήισζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη 

ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν 

νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί 

ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ εληφο ηνπ 

Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο /Σερληθή Πξνζθνξά θαη αθνξά ην 

ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο 

 

 

12. Η ηερληθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

απνδεηθλχεηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ κε ηελ ππνβνιή ησλ παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθψλ:  

 

1. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξέπεη λα έρνπλ εθηειέζεη ή εθηεινχλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πέληε (5) ηειεπηαίσλ εηψλ,  παξφκνηεο εξγαζίεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Βηνινγηθψλ Καζαξηζκψλ, ζε Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο, Γήκνπο, Κνηλφηεηεο, Οξγαληζκνχο, ΝΠΓΓ, ηδησηηθνχο 

θνξείο ζηελ Διιάδα ή αληίζηνηρα ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ 

παξαπάλσ εκπεηξία ζα πξέπεη λα αθνξά ηελ πινπνίεζε ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ίζνπ ή 

κεγαιχηεξνπ ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ θαη ζα απνδεηθλχεηαη κε θαηάινγν 

ησλ θπξηνηέξσλ αληίζηνηρσλ έξγσλ πνπ παξαζρέζεζαλ ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία κε αλαθνξά ζην πνζφ, ηελ ρξνληθή δηάξθεηα, θαη ζηνλ 

εξγνδφηε (δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα)   Ζ παξαπάλσ εκπεηξία απνηειεί 

θξηηήξην θαηαιιειφηεηαο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. Ζ επηηπρήο 

εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζα απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε, ε 

νπνία ζα έρεη εθδνζεί απφ ηηο Τπεξεζίεο ή ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο  πνπ 

ηνπο παξέρνληαη ή παξαζρέζεθαλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο. Οη βεβαηψζεηο 

ζα είλαη πξσηφηππεο ή λφκηκα επηθπξσκέλεο θαη ζα βξίζθνληαη εληφο 

ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ. 

2. Οξγαλφγξακκα κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα παξέρεη ηηο 

δεηνχκελεο ππεξεζίεο (επηζηεκνληθά ζηειέρε θαη ινηπφ πξνζσπηθφ), 

φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα θαζήθνληα ηνπο. Σν επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ηεο νκάδαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα είλαη 

έκπεηξν θαη λα έρεη πξνυπεξεζία ζε αλάινγεο κνλάδεο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ 
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Αλ θαη ην έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ «απιψλ ρεκηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ» ιφγσ ηεο εηδηθήο θχζεο, θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο, ν/ε 

ππεχζπλνο/ε ηεο επίβιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 274/1997 θαη ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζα πξέπεη λα είλαη Υεκηθφο Μεραληθφο.  

 

 Δηδηθφηεξα ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο 

εηδηθφηεηεο : 

 (1) Υεκηθφ Μεραληθφ κε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

(Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο) κε ηνπιάρηζηνλ απνδεδεηγκέλε 

πεληαεηή εκπεηξία ζε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, ηζνδχλακνπ 

πιεζπζκνχ ηνπιάρηζηνλ 15.000 θαηνίθσλ (θαζψο θαη ζε 

δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο ιπκάησλ θαη ηιχνο. 

 1 Ζιεθηξνιφγν κε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

(Τπεχζπλνο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο) κε 

ηνπιάρηζηνλ  ηξία έηε απνδεδεηγκέλεο  εκπεηξίαο ζε 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

αζηηθψλ ιπκάησλ. 

 1 Δξγάηε ζε πιήξε απαζρφιεζε γηα 24ψξε απαζρφιεζε.  

 

. Ζ πξνυπεξεζία ηνπ πξνζσπηθνχ ζα βεβαηψλεηαη κε έγγξαθν ηεο 

αξκφδηαο αξρήο ή ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα ζηνπο νπνίνπο παξαζρέζεθαλ νη 

ππεξεζίεο.  

 Ζ απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

πξνζσπηθνχ θαη' άηνκν θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εξγαζίαο απηνχ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

πγθεθξηκέλα ην νξγαλφγξακκα ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο 

ππνβαιιφκελα ζηνηρεία: 

α) Πίλαθα ηεο νκάδαο έξγνπ, κε αλαθνξά ζην πξνζσπηθφ απηήο θαη ηα 

θαζήθνληά ηνπ, θαη ζην νπνίν ζα δειψλεηαη θαη ν ζπληνληζηήο ηεο.  

Ζ ειάρηζηε πξαγκαηηθή εκπεηξία θάζε κέινπο ηεο επηζηεκνληθήο 

νκάδαο ζα είλαη ζρεηηθή κε ηελ πξνηεηλφκελε απφ ηνλ δηαγσληδφκελν 

ζέζε ηνπ ζην Έξγν θαη ζα απνδεηθλχεηαη απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ 

ζεκείσκα (κε ζπλεκκέλα ηα απνδεηθηηθά - βεβαηψζεηο εκπεηξίαο, άδεηεο 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο). Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά ηελ αμηνιφγεζε γηα 

ηελ πξνυπεξεζία ζα ιεθζνχλ ππφςε θπξίσο ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα έηε απαζρφιεζεο ζε ίδηαο θχζεο αληηθείκελν θαη ζε 

παξαπιήζηαο ή ίδηαο ή κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο έξγν θαη φρη ηα έηε 

απφ θηήζεσο πηπρίνπ β) Σν πξνζσπηθφ  πνπ απαηηείηαη απφ ην παξφλ 

άξζξν,ζα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε, απιά ππνγεγξακκέλε,  γηα ηηο 

εξγαζηαθέο ηνπ ζρέζεηο κε ην δηαγσληδφκελν ζρήκα (εηαίξνη, ππάιιεινη 

ή ζπλεξγάηεο) θαζψο θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

νκάδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 

Σν παξαπάλσ πξνζσπηθφ , ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηφ κεηαμχ ηνπ θαη 

λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα εηαηξηθέο ή ππαιιειηθέο ζρέζεηο ή ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πνπ ζα δεινχληαη κε ζρεηηθή ππεχζπλε 

δήισζε. Ζ εκπεηξία ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη κε αλάινγα πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο. Όια ηα 

απνδεηθηηθά επαιήζεπζεο ηεο εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζα εκπεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ αιιά ζα 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα είλαη αληηθείκελν ηεο 
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αμηνιφγεζεο.  

3. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ θαηά  ηηο ηξείο (3) 

πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο 

ρξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζα απνδεηθλχεηαη ε αλά έηνο θεξδνθνξία ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

Άξζξν  6
ν
.  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.  

 

6.1   Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Γηαγσληζκφ, νη Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα 

ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

πκκεηνρήο, ίζε κε πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο, 

ρσξίο ην Φ.Π.Α., ήηνη επξψ  2.880,00- € .  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε 

έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ νηθείνπ Τπνςεθίνπ ζηνλ Γηαγσληζκφ «ΔΡΓΑΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ».  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ δχν 

(2) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο, αλ ρξεηαζζεί.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ ε πξνζθνξά ηνπ δελ  έγηλε 

δεθηή ή απνθιείζηεθε ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, 

επηζηξέθεηαη ζ’ απηφλ κεηά απφ αίηεζή ηνπ θαη εθφζνλ έρεη παξαηηεζεί 

απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο πξνζθπγήο, έλζηαζεο, αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ ή έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ 

γηα ηελ άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν ελδίθσλ θαη κε βνεζεκάησλ 

θαη ελδίθσλ κέζσλ. Άιισο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ 

Γηαγσληδνκέλνπ επηζηξέθεηαη κεηά απφ αίηεζή ηνπ, φηαλ ε απφθαζε γηα 

ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ θξηζεί ηειεζηδίθσο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε 

ε δεκνπξαζία επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε  (4) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο.  

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθνχλ άκεζα ζε φινπο ηνπο 

Γηαγσληδφκελνπο ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο παξαίηεζήο ηνπο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο πξνζθπγήο, 

έλζηαζεο ή αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ή 

ηεο άπξαθηεο παξέιεπζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ άζθεζε ησλ 

αλσηέξσ ελδίθσλ θαη κε βνεζεκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε, δελ έρεη ηζρχ 

θαη επηζηξέθεηαη θάζε εγγπεηηθή επηζηνιή, ηεο νπνίαο παξήιζε ε δηάξθεηα 

ηζρχνο, εθφζνλ δελ παξαηάζεθε ή αλαλεψζεθε ε ηζρχο ηεο απφ ηνλ εγγπεηή 

θαη ηνλ Γηαγσληδφκελν.  

6.2  Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ        

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή  ππφ κνξθή 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο        αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ 

Διιάδα. 
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6.3  Ζ  εγγχεζε αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν ην νπνίν ζα ηελ εθδψζεη θαη ηνλ 

ηχπν πνπ πεξηβάιιεηαη, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη θαη ηα 

αθφινπζα :  

 Σελ εκεξνκελία έθδνζεο  

 Σνλ εθδφηε 

 Σνλ Γήκν Σαλάγξαο πξνο ηνλ νπνίν ζα απεπζχλεηαη. 

 Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

 Σν πνζνζηφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

 Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ππέξ ην 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 

 Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ην ηίηιν ηνπ έξγνπ θαη ηελ εκεξνκελία 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε  εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

 Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζή ηνπ Γήκνπ θαη φηη 

ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο ηνπ εθδφηε 

αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε. 

 Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί δχν (2) κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

 Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε 

ηεο ηζρχνο ηεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ. Σν ζρεηηθφ 

αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

 

6.4  Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ 

εγγχεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

 Άξζξν  7
ν
.  Πξνζθνξέο  

 

7.1 Ο Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

7.2 Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ, πξέπεη λα ππνβάινπλ 

ειεθηξνληθά πξνζθνξά ζηελ σο άλσ δηθηπαθή πχιε, κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην λ. 4155/2013, ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013, 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ελ γέλεη ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη.  

7.3 Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

θαλέλα ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν δελ γίλεηαη δεθηφ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 

αθφκε θαη εάλ ππάξρεη αίηεζε έθδνζήο ηνπ ή ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ 

πξνζθφκηζή ηνπ. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δχλαηαη, σζηφζν, λα θαιέζεη 

ηνπο Τπνςεθίνπο λα ζπκπιεξψζνπλ θαη/ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα ππνβιεζέληα 

έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ειεθηξνληθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε 

θαη ε δηεπθξίληζε επηηξέπεηαη κφλν γηα ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, αθνχ δελ 

επηηξέπεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ πξνζθφκηζε παξαιεθζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  
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Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο 

εμήο:  

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 

Σερληθή πξνζθνξά»  θαη  

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 

*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα 

 

Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή 

πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

πξνζθνξά»  ππνβάιινληαη  ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα 

θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά.  πγθεθξηκέλα, 

ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: 

 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. 

 

Σερληθή πξνζθνξά 

 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη.  

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ 

θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο 

εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά ηνπ).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, κε πνηλή απφξξηςεο, δε ζα γίλεηαη 

αλαθνξά ζε νηθνλνκηθά κεγέζε-ζηνηρεία, ηα νπνία αλαθέξνληαη κφλν ζηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Δηδηθφηεξα θάζε Τπνςήθηνο νθείιεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο λα 

ππνβάιεη ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ (ειεθηξνληθφ) θάθειν 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά», κε πνηλή απνθιεηζκνχ 

απφ ην Γηαγσληζκφ, ηα παξαθάησ απαηηνχκελα ζηνηρεία ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή κειέηε θαη ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:  

 

α) Παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε θάζε πινπνίεζεο, απνηχπσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο ηνπ θάζε παξαδνηένπ. Γεληθφ πξφγξακκα 

ζπληήξεζεο, ηφζν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ΔΔΛ φζν θαη γηα ηα αληιηνζηάζηα 

Αληίιεςε θαη δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. Αλαιπηηθή 
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πεξηγξαθή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ ελφηεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε θαη κε ζαθή αλαθνξά ζε φζα απαηηνχληαη  

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟ 

1.1 Παρακολούθηζη και έλεγτος διεργαζιών ηης Εγκαηάζηαζης 

1. 2 Διάθεζη ηελικής εκροής 

1.3Καηανάλωζη τημικών, αναλωζίμων, ενέργειας, νερού. 

Απομάκρσνζη παραπροϊόνηων 

     1.5 Παρακολούθηζη και έλεγτος ανηλιοζηαζίων ακαθάρηων 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Τποτρεώζεις ηων επιζκεπηών ηης εγκαηάζηαζης 

Αηομική αζθάλεια και προζηαζία  

ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

  

β)  Υξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ 

 

γ) Γπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ 

 

 

δ) Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ - ηνηρεία εκπεηξίαο – Οκάδα 

έξγνπ  

Κάζε ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ εηδίθεπζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ ζηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ: 

Παξνπζίαζε αληίζηνηρσλ έξγσλ κε ηηο πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο πνπ ζα 

αλαθέξεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο ΟΣΑ θαη άιινπο θνξείο (δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο) ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή φπνπ ηηο έρεη εθηειέζεη.  ηνηρεία 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ κνξθή ηεο επηρείξεζεο, ηελ επηρεηξεκαηηθή δνκή ηεο, 

ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηηο εκπνξηθέο επηδφζεηο, ην θχξνο ηεο, ηελ 

νηθνλνκηθή επηθάλεηά ηεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηεο.    

χλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ, ζέζε θάζε ζηειέρνπο ζηελ νκάδα, αξκνδηφηεηεο 

πνπ ζα αλαιάβεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη επηκέξνπο εξγαζίεο ζηηο 

νπνίεο ζα εκπιαθεί. Οξγαλσηηθφ ρήκα θαη Απαηηνχκελα Πξνζφληα Αλαδφρνπ. 

Γεληθή Οξγάλσζε.  

 

Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 Ζ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θαη κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη ζε 

ζηάδηα, ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 

θαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013, ζηηο δηαηάμεηο ηεο θαηά 

πεξίπησζε θείκελεο λνκνζεζίαο θαηά ην κέξνο πνπ απηέο δελ έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 11 

ηεο ΤΑ Π1/2390/16.10.2013 θαη ζηελ παξνχζα  Γηαθήξπμε. 

 Οη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 

απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία 

ζχληαμεο απφ ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν έσο θαη 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη 

15REQ003186592 2015-10-19

ΑΔΑ: 72ΟΗΩΗΒ-8ΛΚ



Σελίδα 24 από 34 
 

πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηνχο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ. Γηεπθξηλίδεηαη 

φηη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζην Πξσηφθνιιν 

ηνπ Γήκνπ εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο (κε δηαβηβαζηηθφ 

φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά), είλαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνπο 

ίδηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπο ππνγξαθή. Χο ηέηνηα 

ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο.
 
  

  Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξσηφηππα ή επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή 

αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/26-03-2014 (πιελ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο, ε νπνία πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε πξσηφηππν) 

 Κάζε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ ην άλνηγκα 

ηεο πξνζθνξάο εθάζηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ. 

 Ζ  Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ Γηαγσληζκνχ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηπρφλ ειιείςεηο επί ησλ ήδε λνκίκσο 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, πιελ ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη Τπνςήθηνη ππνρξενχληαη 

λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηα δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία εληφο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε. 

 Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο 

ζεκαίλνληαη απφ απηνχο κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα 

ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπο  πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα.  

 Όια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα πηζηνπνηεηηθά-έγγξαθα ζε μέλε 

γιψζζα ζα πξέπεη απηά λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα, απφ επίζεκε κεηαθξαζηηθή αξρή θαη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα 

APOSTILLE φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο 

ζηνλ (ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη 

ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη. ε 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. 
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Οη Τπνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο 

Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα απνηειεί θαη ηε πλνιηθή Ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ 

γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Δπηπιένλ ν θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξέπεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν θαη ΦΖΦΗΑΚΑ 

ππνγεγξακκέλν ην ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (ΠΑΡΑΑΡΣΖΜΑ).  

 

Οπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηπρφλ ζπλνδεχεη ηελ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηνπ 

Τπνςεθίνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Τ.Α αξ. Π1/2390/16-10-2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) (Β’ 2677). 

 

Άξζξν  8
ν
.  Πξνζθεξφκελε ηηκή  

8.1 Όιεο νη ηηκέο πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΧ. Οη ηηκέο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ πξέπεη λα είλαη ηειηθέο, κεηά απφ νπνηαδήπνηε έθπησζε ή 

κείσζε. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, 

θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α. Ζ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζα δηαηππψλεηαη ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα 

ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο φπνπ ζα δίδεηαη θαη’ απνθνπή ηηκή ζε ΔΤΡΏ γηα ηελ 

εθηέιεζε πξνζθεξνκέλσλ εξγαζηψλ γηα ρξνληθή δηάξθεηα  δψδεθα κελψλ . 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, εθηφο Φ.Π.Α. πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. 

8.2 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά θαη ζα 

δνζεί ππνρξεσηηθά ζε Δπξψ. Πξνζθνξά κε ηελ νπνία δίδεηαη ηηκή ζε 

ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

8.3 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 

ηηκή ή δελ δίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο, εληαία ή γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πνπ 

πξνθεξχρζεθε, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

8.4 Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα 

δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο 

ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, 

πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε 

θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

8.5 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, πνπ είλαη ειιηπήο ή αφξηζηε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

8.6 Γηαηχπσζε ζρνιίσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ή 

επηθπιάμεσλ επ’ απηήο, ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη νδεγνχλ ζηελ απφξξηςε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 

ππνςεθίνπ, πνπ ηηο δηαηππψλεη. 

8.7 ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ε 

Δπηηξνπή, πξηλ δηαηππψζεη πξφηαζε θαηαθχξσζεο πξνο ηελ Τπεξεζία, 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ή κε, απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, 

πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, θαη’ αλαινγία ησλ δηαηάμεσλ  ηνπ 

άξζξνπ  52 ηνπ π.δ. 60/2007 θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηεο Οδεγίαο 

2004/18/ΔΚ, νη δε πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 
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8.8 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δεζκεχνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα παξακείλνπλ 

ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη δε ζα ηεζνχλ ζε 

αλαζεψξεζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 

8.9 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή βαξχλεηαη κε ηνλ νθεηιφκελν Φφξν Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο (ΦΠΑ) επί ησλ εθάζηνηε πιεξσηέσλ πνζψλ.  

8.10 Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 

Άξζξν  9
ν
.  Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ  

 

9.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ελελήληα 

(90) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

9.2 Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα νξίδεηαη ππνρξεσηηθά κε ππεχζπλε δήισζε. 

9.3 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ 

πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

9.4 Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ 

Γήκν πξηλ απφ ηελ ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ  

παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Μπνξεί φκσο ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ 

πξνζθνξψλ, εάλ ζπκθσλεί θαη ν αλαδεηρζεζφκελνο κεηνδφηεο. 

 

Άξζξν  10
ν
.  Δλζηάζεηο – Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο.  

 

10.1 Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ  ΠΓ 

28/80 κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε 

κνξθή αξρείνπ pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 

10.2 Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

10.3 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (άξζξν 227 επ. ) 

 

Άξζξν 11 : Σξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ – Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ. 

 

Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο 

εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 

12.00 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.  

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν 

ησλ ειεθηξνληθψλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ 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 πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην 
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δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ 

πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 

(ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», 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 αξκφδηα πηζηνπνηεκέλεο ζην ζχζηεκα Δπηηξνπήο δελ 

θαηαζηεί δπλαηή ηελ εκέξα ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο (ι.ρ. 

απεξγία ησλ ππαιιήισλ), αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα ψξα ηξεηο εκέξεο κεηά 

απφ ηελ αξρηθή εκεξνκελία απνζθξάγηζεο. Αλ ε εκέξα απηή είλαη αξγία, ν 

Γηαγσληζκφο αλαβάιιεηαη γηα ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα 

ψξα.  

 

Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ (ππν)θαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά», ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 

ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, ησλ Τπνςεθίσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ 

νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ζπληάζζεη πξνο ηνχην ζρεηηθφ πξαθηηθφ πεξί αηηηνινγεκέλεο 

απνδνρήο ή απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ Τπνςεθίσλ. Σν αλσηέξσ πξαθηηθφ 

αθνχ ππνγξαθεί απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θνηλνπνηείηαη γηα έγθξηζε 

ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ζ ζρεηηθή απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζε φινπο 

Τπνςεθίνπο.  

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γλσζηνπνηεί ζηνπο Τπνςήθηνπο, ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

(ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά», ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 

(ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

Καηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα ε αξκφδηα Δπηηξνπή, κέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

απνζθξαγίδεη ηνπο ειεθηξνληθνχο (ππν)θαθέινπο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπγθξηηηθφ πίλαθα 

αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ Τπνςεθίσλ θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά. Σν αλσηέξσ πξαθηηθφ καδί κε ηπρφλ άιια  ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ππνβάιινληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε. Ζ ζρεηηθή απφθαζε 

θνηλνπνηείηαη ζηνπο Τπνςεθίνπο. 

 

Άξζξν 12ν : Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο – αλάζεζεο ηνπ έξγνπ 

 

12.1 Με ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζεο 

αλαθεξχζζεηαη απφ ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ν Αλάδνρνο θαη ε ζρεηηθή 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελ ιφγσ 

Τπνςήθην. 

12.2 Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 

ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο: 1)ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα 

15REQ003186592 2015-10-19

ΑΔΑ: 72ΟΗΩΗΒ-8ΛΚ



Σελίδα 28 από 34 
 

ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν πξνο ην 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα 

ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. 

12.3 Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ.  

12.4 Ζ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ηεο 

Πξνζθνξάο, εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ εθθξάζεη εγγξάθσο ηελ αληίξξεζή 

ηνπ. 

12.5 Ζ χκβαζε ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ν νπνίνο ζα αλαδεηρζεί 

Αλάδνρνο θαη, πξνθεηκέλνπ πεξί Αλαδφρνπ – λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, ην νπνίν ζα ην εθπξνζσπεί έλαληη ηνπ 

Γήκνπ γηα φια ηα ζέκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

12.6 Δάλ ν αξρηθά αλαθεξπρζείο Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ή 

δελ πξνζέιζεη πξνζεθφλησο ή αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη ν Γήκνο θαιεί ηνλ 

επφκελν ζηε ζεηξά κεηνδφηε.  

12.7 ε θάζε πεξίπησζε, ε αλαζέηνπζα αξρή  δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ ζπληξέρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α. Δάλ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζεί αηηηνινγεκέλα κε 

ηθαλνπνηεηηθφ . 

β. Δάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. 

12.8 ηελ πεξίπησζε απηή γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε 

καηαίσζε ή ηελ αλαβνιή. Καλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ δηθαηνχηαη 

απνδεκίσζε, νχηε δχλαηαη λα εγείξεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα ηελ αηηία 

απηή ή γηα νηαλδήπνηε άιιε. 

 

Υξφλνο θαη ηξφπνο πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία  έρνπλ 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα 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 

(ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β’ 1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο 

πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013.  

 

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ : 

 

ΛΟΙΠΔ ΡΤΘΜΙΔΙ  (ΑΡΘΡΑ 13  ΔΧ 18 ) 

 

Άξζξν 13
ν
. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο   

 

13.1 Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο χκβαζεο νθείιεη λα 

θαηαζέζεη ζηνλ Γήκν εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.  

13.2  Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ιήμε 

ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαηαη λα παξαηείλεηαη απηνδίθαηα, θαηφπηλ 

εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ην Ίδξπκα πνπ ηελ 

εμέδσζε, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο εξγαζίαο. θαη ε αμία ηεο ζα 
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είλαη ίζε κε ην 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. 

13.3 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ, απηφ ην δηθαίσκα 

ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή. 

13.4 Οη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε επσλπκία θαη 

ηε δηεχζπλζε ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδνληαη. Σέινο, νη σο 

άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πεξηέρνπλ θαη’ ειάρηζην ηνλ φξν φηη ν 

εγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ηηο ελζηάζεηο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, θαζψο 

επίζεο θαη φηη ν εγγπεηήο αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιεη 

ζηνλ Γήκν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ, ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε θαη, 

ηδίσο, ρσξίο ν εγγπεηήο λα δηθαηνχηαη λα εξεπλά ηελ χπαξμε ή ην λφκηκν ηεο 

απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 14
ν
. Υξφλνο έλαξμεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ   

14.1 O αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηνλ 

αλάινγν πξνζσπηθφ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ε 

νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ φξην δεθαπέληε (15) εκεξψλ (δηάζηεκα 

εθηηκνχκελν σο επαξθέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλάδνρνπ θαη ιεηηνπξγία 

ηεο εγθαηάζηαζεο) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  Ζ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη κε εληνιή ηνπ Γήκνπ ζε 

ρξφλν ν νπνίνο ζα νξηζηεί απφ απηφλ. O αλάδνρνο νθείιεη λα θάλεη ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζε αθξηβή εκεξνκελία πνπ ζα ηνπ αλαθνηλψζεη ε 

επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.   

14.2 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο έλαξμεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ πέξαλ ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο θαη ηεο απφ ηελ ππεξεζία 

αλαθνηλσκέλεο εκεξνκελίαο, θαη κεηά ηελ δηαπίζησζε παξέιεπζεο 

άπξαθηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ν αλάδνρνο θαζίζηαηαη έθπησηνο θαη 

εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

28/80. 

14.3 ε πξνζεζκία δέθα πέληε εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνχ, αλ 

δελ νξίδεηαη ζε απηφ δηαθνξεηηθά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 

ρξνλνδηάγξακκα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

14.4 Με ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαγξάςεη θαη λα 

ειέγμεη ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ. 

14.5 Δπίζεο κε ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα παξαδψζεη πίλαθα κε ην 

ρξφλν δσήο ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ θάζε κεραλήκαηνο. 

14.6 Δπί πιένλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα νξίζεη 

αλαπιεξσηή εθπξφζσπν πνπ ζα έρεη ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο κε ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν εάλ αξρηθά δελ έρεη νξίζεη. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ 

εθπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ θνηλνπνηείηαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλαδφρνπ 

ζηνλ εξγνδφηε, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ησλ 

θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ κειψλ ηνπ ζε πεξίπησζε 

Αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ 

ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Οκάδαο Δπίβιεςεο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη νκνίσο ζηνλ 

εξγνδφηε. Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν 

ή ζηελ παιηά δηεχζπλζε ζεσξνχληαη ηζρπξέο, εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ 

γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ. 

14.7 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θαη ηνλ 
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αλαπιεξσηή εθπξφζσπν ηνπ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην εάλ 

απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα πξφζσπα απηά εμνπζηνδνηνχληαη λα 

ελεξγνχλ θαη' εληνιή ηνπ, λα ηνλ εθπξνζσπνχλ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε, λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο νξγάλσλ ηνπ εξγνδφηε, ζε 

ζπλαληήζεηο κε φξγαλα ειέγρνπ / παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο 

14.8 Παξάιιεια κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο 

ζα απνηειεί θαη ην πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο κεηαμχ ηνπ Φνξέα 

Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ, ηα πιηθά θαη ηη ππνδνκέο πνπ ζα παξαιάβεη ν Αλάδνρνο ζε 

θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία νθείιεη λα παξαδψζεη ζε 

ιεηηνπξγία ζην Φνξέα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ζχκβαζεο 

14.9 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο ηελ νκάδα πνπ δήισζε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη λα δειψζεη άκεζα ηελ απνρψξεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο νκάδαο. Ζ 

Οκάδα Δπίβιεςεο εξεπλά ηνπο ιφγνπο απνρψξεζεο θαη κπνξεί λα εγθξίλεη 

ηελ αλαπιήξσζε ηνπ κε αληίζηνηρν ζηέιερνο ίζεο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο 

14.10 Σνλ πξψην κήλα ηεο ζχκβαζεο ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 

εμαξηεκάησλ απηψλ ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο φισλ ησλ επηκέξνπο 

κνλάδσλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ην νπνίν 

ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο. Πηζαλέο αιιαγέο ζην πξφγξακκα 

απηφ επηηξέπνληαη κφλν κεηά απφ επαλεμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ζχκθσλε γλψκε ή θαη επηζπκία ηεο επίβιεςεο.  

14.11 Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηνπιάρηζηνλ 2 

αξηζκνχο θηλεηψλ ηειεθψλσλ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

14.12 Ο Δξγνδφηεο ζα  νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ Αλάδνρν ηα 

πξφζσπα πνπ ζα επηβιέςνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, ηα 

νπνία ελ ζπλερεία ζα θαινχληαη «Οκάδα Δπίβιεςεο» 

 

 

Άξζξν 15
ν
. Γηάξθεηα εθηέιεζεο ζχκβαζεο   

 

15.1 Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη ζε δψδεθα (12) 

κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 

επηπιένλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ  θαη κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνππνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο.  

Γηα ην αλσηέξσ δηάζηεκα ε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ζηαζεξή.  

 

Άξζξν 16
ν
. πκβαηηθά ζηνηρεία    

 

πκβαηηθά ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηνπο φξνπο ηνπ έξγνπ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

 χκβαζε Δξγνδφηε - Αλαδφρνπ 

 Γηαθήξπμε Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο 

 Δλδεηθηηθφο  Πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ  

 Ζ  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σερληθήο Δθζεζεο  
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Άξζξν 17
ν
.  Άιια ζηνηρεία    

 

ρέζεηο Γήκνπ-Αλαδφρνπ 

 

17.1 Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη νπδεκία λφκηκε, ζπκβαηηθή ή άιιε ζρέζε 

εμεξηεκέλεο εξγαζίαο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί νχηε λα ζπλδέεη ην 

Γήκν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ην νπνίν ζα εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο 

θαη γηα ην νπνίν ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο έλαληη παληφο 

γηα ηελ θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ ηνπ κηζζνχ, ππεξσξηψλ, εξγνδνηηθψλ 

θαη εξγαηηθψλ εηζθνξψλ Η.Κ.Α., θφξνπ Μ.Τ., πξνζαπμήζεσλ, 

απνδεκηψζεσλ πάζεο θχζεσο θ.ι.π. θαη γεληθφηεξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο θαη ηεο Δξγαηηθήο 

Ννκνζεζίαο.   

 

Δθρψξεζε ηεο χκβαζεο 

17.2 Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνλ Αλάδνρν λα εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο 

απηήο ή νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ 

απνξξένπλ εμ’ απηήο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζηψζεσο γηα ρξήκαηα 

νθεηιφκελα ή πνπ ζα θαηαζηνχλ νθεηιφκελα ζε απηήλ ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Γήκνπ. 

17.3  Σπρφλ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, ηζρχεη κε 

ηε ξεηή επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ κεηαβνιήο, πξνζζήθεο ή 

ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο νπνηεδήπνηε κέρξη ηε ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Τπνρξεψζεηο Δξγνδφηε 

 

17.4 Ο Γήκνο ζα ιάβεη θάζε ελδεηθλπφκελν κέηξν γηα λα δηεπθνιχλεη ηνλ  

Αλάδνρν ζην έξγν ηνπ. Ζ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη 

ζηνλ αλάδνρν ηνπο επηβιέπνληεο. 

17.5 Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ζηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο κίαο κφλν πξνζθνξάο ή θαη 

ζηελ πεξίπησζε παξακνλήο κφλν κίαο έγθπξεο πξνζθνξάο ζηελ 

δηαδηθαζία ησλ δηάθνξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

17.6 Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο δηαγσληδφκελσλ πνπ δελ ζα αθνξνχλ ην 

ζχλνιν ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ φπσο πξνβιέπεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο. 

17.7 Γηα θάζε ζέκα πνπ δε ξπζκίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε έρνπλ 

εθαξκνγή νη       δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ 

Π.Γ. 28/1980, θαζψο θαη νη ινηπέο       δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξννίκην ηεο δηαθήξπμεο, φπσο ηζρχνπλ. 

    

 

Άξζξν 18
ν
.  Δπηινγή αλάδνρνπ 

 

18.1  Μεηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο 

δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθξηλίζεη ηπρφλ αζάθεηεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο (ηερληθνχ ραξαθηήξα). 
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18.2  Ζ επηινγή ηνπ αλάδνρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηελ απφ άπνςε 

ηερληθννηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 

18.3  Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη 

πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο 

νπζηψδεηο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

Οπζηψδεηο φξνη ζεσξνχληαη φινη νη φξνη εθηφο φζσλ ξεηά θαζνξίδνληαη 

σο επνπζηψδεηο ή κε επηζπκεηνί. 

18.4  Γηα ηελ επηινγή ηνπ αλάδνρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε, 

βαζκνιφγεζε θαη ππνινγηζκφο ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ θάζε πξνζθνξάο 

βάζεη ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο λφκηκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ 

αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε κε βάζε ηνλ ηειηθφ βαζκφ πνπ 

ζα ιάβεη ε θάζε πξνζθνξά, ζα γίλεη κε θξηηήξηα θαη κεζνδνινγία πνπ 

αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

18.5  Μεηά ηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ νη πξνζθνξέο θξίλνληαη ηππηθά απνδεθηέο ή ηππηθά απαξάδεθηεο, 

αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ ηππηθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο 

πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιείνληαη απφ ηηο επφκελεο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. 

18.6 Ζ επηινγή ηνπ αλάδνρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηελ απφ άπνςε ηερληθν-

νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηνλ Γήκν. Γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο, ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ 

αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο γηα αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε βαζκνινγία 

θξηηεξίσλ πνπ απαξηίδνληαη ζηηο θάησζη νκάδεο: 

 

Kξηηήξηα αμηνιφγεζεο 
πληειεζηήο 

βαξχηεηαο  

 α1. ) Παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε θάζε πινπνίεζεο, απνηχπσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο ηνπ θάζε παξαδνηένπ. Αληίιεςε θαη δπλαηφηεηα 

θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ ελφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε θαη κε ζαθή 

αλαθνξά ζε φζα απαηηνχληαη επηζπλάπηνληαο θαη ηα ζρεηηθά απαηηνχκελα 

έγγξαθα/ππνδείγκαηα 

35% 

α2. ) Υξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ 10% 

α3. ) Γπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ 15% 

 α4. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ - ηνηρεία εκπεηξίαο – Οκάδα 

έξγνπ 
40% 

 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα γίλεη βάζεη ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ 

ηα νπνία ζα βαζµνινγεζνχλ ζε θιίµαθα 0-100 θαη ζπληίζεληαη µε ηνπο 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα.  

Ζ ζπλνιηθή Βαζµνινγία θάζε ηερληθήο πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζµα 

Σ 

 Σ = (35% Υ α1 )+ (10%Υ α2) +( 15%Υ α3) + (40%Υ α4)  

 Ζ  Σερληθή πξνζθνξά πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθή βαζµνινγία (Σ) 

µηθξφηεξε απφ    70 απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη δελ ζπλερίδεη ζην επφµελν 

ζηάδην ηνπ δηαγσληζµνχ.  

Σειηθή αμηνιφγεζε πξνζθνξάο  
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ην ηειηθφ ζηάδην γίλεηαη ν ππνινγηζµφο ηειηθνχ βαζµνχ αμηνιφγεζεο (Λi) ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 Ο ηειηθφο βαζµφο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ (Λi) πνπ ζα δνζεί ζηνλ θάζε 

δηαγσληδφµελν θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ 

 ζα γίλεη ε ηειηθή θαηάηαμε, πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν :  

Λi = 0,70 * ( Ti / Tmax ) + 0,30 * (Kmin/Ki) 

 φπνπ:  

Tmax:  ε ζπλνιηθή βαζµνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε Σερληθή Πξνζθνξά 

 Ti:  ε ζπλνιηθή βαζµνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i  

Kmin:  ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο µε ηε µηθξφηεξε ηηµή  

Κi:  ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο i  

 Λi ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία.  

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε Πξνζθνξά µε ην µεγαιχηεξν Λ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηεί απφ ην 

ζχζηεκα κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. Η ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνλ ιφγν (Λ) φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξνχζα  δηαθήξπμε. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

   

ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ». 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Γηα ηελ εξγαζία «ΔΡΓΑΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ», φπσο νξίδεηαη  απφ ηελ δηαθήξπμε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηβαξχλζεσλ γηα εξγαζία θαηά ην 

ζαββαηνθχξηαθν, φισλ ησλ εμφδσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.  

 

Πξνζθνξά  γηα ην ζχλνιν ησλ  εξγαζηψλ  (ρσξίο Φ.Π.Α.)  : 

 (Αξηζκεηηθά) . . . . . . . . . . . . . ……….. €  & νινγξάθσο : . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  

Φ.Π.Α. (Αξηζκεηηθά) . . . . . . . . . . . . €  (& νινγξάθσο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

πλνιηθή Πξνζθνξά (κε ΦΠΑ)  : 

(Αξηζκεηηθά)  . . . . . . . . . . . . €  (& νινγξάθσο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

    Σαλάγξα ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 
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Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 667/2015 

 

Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

   ΠΔΡΓΑΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ 1.  ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΙΧΑΝΝΗ 

 

 

2. ΓΚΙΝΗ ΙΧΑΝΝΗ 

 

 

3. ΚΑΝΝΔΛΛΟ ΑΝΣΧΝΙΟ 

 

 

4. ΚΟΚΚΑΛΗ ΓΔΧΡΓΙΟ 

 

 

5. ΚΟΤΡΟΤΣΟ ΜΙΥΑΗΛ  

 

 

6. ΥΡΗΣΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ &  

ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΗ Ο.Δ. 

 

 

ΠΔΡΓΑΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ  
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