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    ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  8εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  Πην Τπρηθφ ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Ρεηάξηε  θαη 
ψξα 09.00 χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 12963/10-6-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, πνπ 
πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ  άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 
3852/2010  ζε φια ηα κέιε, δεκνζηεχηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1. Μπξηδάθε  Ξαληειή, σο Ξξφεδξν 

2. Σαλαθνχια Αζαλάζην, σο Αληηπξφεδξν, απερψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. 

3. Ιάβδα Λέιιε 

4. Βαθηξηδή Ρηηίθα 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

6. Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνχιε Θσλζηαληίλα 

7. Σαξνθφπν Ξαληειή 

        Ππλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη 
απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ.. 

       Ν Ξξφεδξνο, αθνχ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

 



ΘΔΚΑ    9ν  Ζ.Γ. 
Έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ ζπληήξεζεο 

πξαζίλνπ πξνυπνινγηζκνχ 375.439,05€ κε Φ.Ξ.Α.   
Νξηζκφο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 

 

              Δηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξφεδξνο είπε: 

 Ν δήκνο κεηά ηελ ελνπνίεζε ησλ πξψελ δήκσλ Τπρηθνχ – Λ. Τπρηθνχ – Φηινζέεο, απφ 01-

01-2011 δηαζέηεη κία έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 400 ζηξεκκάησλ ζηελ νπνία απαηηείηαη λα γίλεη θνπή 

ησλ ρφξησλ (εθηάζεηο δαζηθέο ή αζηηθνχ πξαζίλνπ), πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ νη εθηάζεηο 

απηέο, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη πεπθφθπηεο, απφ ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο. Ξαξάιιεια νη 

εθηάζεηο πξαζίλνπ πνπ απαηηνχλ ζπληήξεζε αλέξρνληαη ζηα 112 ζηξέκκαηα ριννηάπεηα ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε πάξθα θαη άιζε ζπλνιηθήο έθηαζεο 187 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ θαζψο θαη 

δελδξνζηνηρίεο αληίζηνηρεο ζε κήθνο κε ην νδηθφ δίθηπν.  Γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εθηάζεσλ απηψλ 

ν δήκνο δηαζέηεη 6 άηνκα εηδηθφηεηαο ΓΔ ΘΖΞΝΟΥΛ νη νπνίνη ρεηξίδνληαη θαη ηα εξγαιεία 

ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη 6 άηνκα εηδηθφηεηαο Δ ΔΟΓΑΡΥΛ ΘΖΞΝ.  

 Γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εθηάζεσλ ηνπ πξαζίλνπ πνπ δηαζέηεη ν δήκνο, ην εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ είλαη αλεπαξθέο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα γίλεη πξνθήξπμε δεκνπξαζίαο, γηα 

ηελ νπνία απαηηείηαη λα αθνινπζεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηε ην 

Ξ.Γ. 59/2007, ην Ξ.Γ 60/2007 θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ην Ξ.Γ. 28/80, ηελ αξηζ. 2004/18/ΔΘ 

νδεγία, ηνλ αξηζ. 1422/2007 θαλνληζκφ ησλ ΔΘ. 

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε εξγαζία, ζα πξέπεη λα 

δηελεξγεζεί αλνηθηφο δηεζλήο δηαγσληζκφο γηα ηελ εξγαζία «Ππληήξεζε πξαζίλνπ», 

πξνυπνινγηζκνχ 375.439,05 € κε ΦΞΑ βαξχλνληαο ηνλ Θ.Α. 35.6262.0033 νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2011. 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε: 

1) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ 
Λ. 3463/2006. 

2) Ρηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ 
άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008. 

3) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Λ. 2362/1995, φζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά φξηα. 
4) Ρελ αξηζκ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΔΘ 1291/Β’/11-08-2010) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκηθψλ. 
5) Ρελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3536/2007. 
6) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ξ.Γ. 28/1980 «Ξεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ 

ΝΡΑ». 
7) Ρελ παξ. 1 θαη ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006 (Θψδηθαο Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ), φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ.3536/2007. 
8) Ρν Ξ.Γ. 59/2007. 
9) Ρν άξζξν 55 παξ.1 ηνπ Λ. 2238/1994. 
10)    Ρελ ππ’ αξηζκ. 4993/745/1975 απφθαζεο Ξ. ΞΟ. ΘΒ . 
11) Ρηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ έηνπο 2011. 



12) Ρν άξζξν 72 παξ. 3 ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηε». 

13) Ρε κε αξηζκφ πξση. 46/3.1.3011 απφθαζε δεκάξρνπ κε ηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ην 
πξνζσπηθφ ζην δήκν Φηινζέεο-Τπρηθνχ. 

14) Ρελ ππ’αξηζκ.198/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
15) Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 
        κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ 
 

Δγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία, κεηνςεθνχζεο ηεο Γεκνηηθήο Ππκβνχινπ θ. Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνχιε 
Θσλζηαληίλαο, ε νπνία δειψλεη φηη απέρεη: 
 
1) Ρε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 375.439,05€ ζηνλ ΘΑ 35.6262.0033 πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2011. 
2) Ρνλ νξηζκφ Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ σο εμήο: 
ΡΑΘΡΗΘΑ  ΚΔΙΖ  
Ξαπαδάκ Σξπζνληίλα 
Σαηδάθεο Δκκαλνπήι 
Απνζηνινπνχινπ Καξία 
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ 
Θφγνο Βαζίιεηνο 
Βαιιήο Πηπιηαλφο 
Γειεγηψξγε Αγγειηθή 
3) Ρνπο φξνπο δηαθήξπμεο σο αθνινχζσο: 
 

ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΤΧΙΚΟΤ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΠΕΡ/ΝΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΕΡΓΑΙΑ: «Συντήρηςη πραςίνου» 

Κ.Α.: 35.6262.0033 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣ:  9 /2011 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
ΚΔΟΝΠ Α': ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Άξζξν 1: Ν Γήκνο Φηινζέεο- Τπρηθνχ – Αληηθείκελν Ξξνθήξπμεο –Λνκνζεηηθφ πιαίζην 
Γηαγσληζκνχ – Νξηζκνί 
1.1. Ν Γήκνο Τπρηθνχ 
 Ν νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηελ επσλπκία Γήκνο Φηινζέεο-Τπρηθνχ, είλαη 
ππεχζπλνο γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, νη νπνίνη εθηείλνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ 
ηνπ Γήκνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ δηέπεηαη απφ ηνλ Γεκνηηθφ θαη Θνηλνηηθφ Θψδηθα (Λ. 
3463/2006 Φ.Δ.Θ. Α΄ 114) θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ην Γεκαξρείν 
Φηινζέεο-Τπρηθνχ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ νδφ, Καξαζσλνδξφκσλ αξηζκφο 95 ζην Τπρηθφ.  



1.2. Αληηθείκελν Ξξνθήξπμεο  
 Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο θαη δηνξζσηηθήο 

ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηνπο νξηζκέλνπο ρψξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Έθζεζε ηεο 

κειέηεο. Νη πεξηνρέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο γηα ηελ ππεξεζία πξαζίλνπ, ε 

νπνία ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάζεζεο εξγαζηψλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ δήκνπ εθφζνλ 

πξνθχςεη αλάγθε. Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ηε ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ησλ αιζψλ, 

δελδξνζηνηρηψλ, θαη ινηπψλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ.  

 Ζ ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηαηεξνχληαη φια ηα θπηά ζε 

ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη ζε θαιή πγεία θαζψο θαη ε θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ. 

 Πηφρνο εξγαζηψλ είλαη ε αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ κε απψηεξν ζθνπφ ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Τπρηθνχ. 

1.3. Λνκνζεηηθφ πιαίζην Γηαγσληζκνχ  
 Ν Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα 

Ξξνθήξπμε, ζηα ινηπά ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Ππγθεθξηκέλα: 

(α) Ζ Νδεγία 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη Ππκβνπιίνπ ηεο 31εο Καξηίνπ 2004 

(EL 134/30-04-2004) «Ξεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 

(β) Ρν Ξ.Γ.60/2007 (Φ.Δ.Θ. 64/Α΄/16.03.2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51 ΔΘ 

ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75 ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

16εο Λνεκβξίνπ 2005. 

(γ) Ν Λ.2362/1995 (Φ.Δ.Θ. 247/Α΄/1995) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

(δ) Ν Λ.2690/99 (Φ.Δ.Θ. 45/Α΄/9.3.1999) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

(ε) Ν Λ.3548/2007 (Φ.Δ.Θ. 68/Α’/20.03.2007) «Ξεξί θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ». 

(ζη) Ρν Ξ.Γ. 294/1988 (Φ.Δ.Θ. 138/Α’/21.06.1988) «Δηδηθφηεηεο – απαζρφιεζε ηερληθνχ 

αζθαιείαο, γηαηξνχ εξγαζίαο». 

(δ) Ν Λ.2522/97 (Φ.Δ.Θ. 178/Α΄/08.09.1997) «Ξεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ 

πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ν.Θ». 



(ε) Ρνπ Λ. 3316/2005 (ΦΔΘ 42/22 -02-2005) «πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο».  

(ζ)  Ρνπ Ξ.Γ. 28/80 «Ξεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο» θαη ηεο ζρεηηθήο Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α. 2037/ΔΓΘ.2/11-1-07 

 

1.4. Νξηζκνί  
 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο, νη παξαθάησ φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην παξφλ άξζξν: 

Αλάδνρνο: είλαη ν δηαγσληδφκελνο, ν νπνίνο ζα αλαθεξπρζεί κεηνδφηεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο  

Αλαζέηνπζα Αξρή ή Γήκνο ή Δξγνδφηεο: είλαη ν Γήκνο Φηινζέεο-Τπρηθνχ 

Γηαγσληδφκελνο ή πνςήθηνο: είλαη ν ελδηαθεξφκελνο πνπ έρεη ππνβάιεη Φάθειν Ξξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

Δλδηαθεξφκελνο: είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 7.1. ηεο παξνχζαο, πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ Γηαγσληζκφ. 

Δπηηξνπή ή Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ: είλαη ε Δπηηξνπή, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. 

Γηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο: είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο, ε νπνία μεθηλά κε ηελ ππνγξαθή Ππκβάζεσο θαη 

πεξαηψλεηαη κε ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ απηήο. 

Αληηθείκελν πεξεζηψλ Αλαδφρνπ ή Ππκβαηηθφ Αληηθείκελν: είλαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4.1. ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη φζα 

εθηίζεληαη ζηε Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ θαη ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο. 

Ξξνθήξπμε ή ε παξνχζα: είλαη ε παξνχζα Ξξνθήξπμε ησλ φξσλ δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 

ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαζψο θαη ηα Ρεχρε Γηαγσληζκνχ πνπ επηζπλάπηνληαη ζε απηήλ 

θαη κε ηελ νπνία απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν. 

Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ (Γεληθή θαη Δηδηθή): είλαη ην Ρεχρνο ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηεο παξνχζαο 

Ξξνθήξπμεο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη πξνζζέησο θαη ζπκπιεξσκαηηθψο πξνο απηή. 

Φάθεινη Ξξνζθνξάο: είλαη νη θάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο πνςεθίνπο, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 9 επ. ηεο παξνχζαο. 

Πχκβαζε : είλαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνχ θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ζηελ νπνία ζα πξνζαξηψληαη ηα Ρεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνηειψληαο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο. 

Ρεχρε Γηαγσληζκνχ: είλαη ε παξνχζα Ξξνθήξπμε θαη ηα Ξαξαξηήκαηα θαη Ξξνζαξηήκαηα απηήο. 



Ξξνυπνινγηζκφο πεξεζηψλ Ππληήξεζεο πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνχ: είλαη ν 

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ. 

Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά: είλαη ην ζπλνιηθφ θαη’ απνθνπή ηίκεκα πνπ ζα πξνζθέξεη έθαζηνο 

Γηαγσληδφκελνο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ. 

Πεκείσζε : Νη νξηζκνί απηνί ζα δηέπνπλ θαη ηα ινηπά Ρεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηε 

ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζηεί κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, εθηφο αλ ζε απηήλ νξίδεηαη 

άιισο εηδηθά. 

 

Άξζξν 2: Πχζηεκα Γηαγσληζκνχ - Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο 
2.1. Πχζηεκα Γηαγσληζκνχ 
Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ην ζχζηεκα ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο. 
2.2. Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο 
 Θξηηήξην αλάζεζεο ζηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο 
πξαζίλνπ ζηνπο νξηζκέλνπο ζηελ δηαθήξπμε θνηλφρξεζηνπο – δεκνηηθνχο ρψξνπο εληφο ησλ 
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δήκνπ, είλαη ε ρακειφηεξε  απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
 
Άξζξν 3: Αλαζέηνπζα αξρή – Ξξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 
3.1. Αλαζέηνπζα αξρή 
 Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ν Νξγαληζκφο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηελ επσλπκία Γήκνο 
Φηινζέεο-Τπρηθνχ, ν νπνίνο εδξεχεη ζην Τπρηθφ, νδφο Καξαζσλνδξφκσλ, αξηζκ. 95, κε αξηζκφ 
ηειεθψλνπ 2106794000, αξηζκφ ηπιενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax) 21067722934 θαη δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) psychiko@otenet.gr. Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε επζχλε 
θαη επνπηεία ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία είλαη πξντζηακέλε αξρή θαη ζε απηήλ 
απεπζχλνληαη ηα πάζεο θχζεσο έγγξαθα ησλ Γηαγσληδνκέλσλ θαη νη πξνζθπγέο θαη’ άξζξν 18 ηεο 
παξνχζαο.  
3.2. Ξξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 
 Ζ πξνυπνινγηδφκελε απφ ηνλ Γήκν ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηνπο νξηζκέλνπο ζηελ δηαθήξπμε θνηλφρξεζηνπο – δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηα 
δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Τπρηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ Δπξψ ηξηαθφζηεο πέληε ρηιηάδεο 
δηαθφζηα ηξηάληα πέληε επξψ (€305.235,00), πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. πνζνζηνχ 
23%, δειαδή ζπλνιηθά Δπξψ ηξηαθφζηεο εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ηξηάληα 
ελληά θαη πέληε ιεπηά. (€ 375.439,05). 
 Ρν σο άλσ πνζφ (κε ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.) απνηειεί ην αλψηαην φξην 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο. Ξξνζθνξέο γηα πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ην 

αλσηέξσ αλψηαην φξην δελ ζα γίλνπλ δεθηέο. 

 

ΚΔΟΝΠ Β': ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ 
4.1 Ρν αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ θαη 

ζην ηεχρνο Ρερληθήο Έθζεζεο θαη ηνπ Ρηκνινγίνπ θαη εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία 1, αξηζκνί αλαθνξάο 

CPC 6112, 6122, 633, 886 ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΑ ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (βι. αληίζηνηρα Ξαξάξηεκα 

ΗΗΑ ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ).  



4.2. Ρίηινο Πχκβαζεο 
Ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη:  

«Ππληήξεζε πξαζίλνπ». 

4.3. Γηάξθεηα Πχκβαζεο 
Ζ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο ζα είλαη δέθα κήλεο (10) κήλεο.  

4.4. Ξαξαθνινχζεζε – Δπίβιεςε Ππκβάζεσλ  
 Ν Γήκνο ζα παξαθνινπζεί θαη επηβιέπεη ηελ νξζή θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο 

θαη ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ νηθείν Αλάδνρν ππεξεζηψλ.  

4.5. Ρφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ 
 Ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ εγθαζηζηάκελνο ζε ρψξνπο πνπ είλαη αλαγθαίνη 

θαη ζα ηνπ δηαηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν. 

4.6. Σξεκαηνδφηεζε  
 Ζ ζχκβαζε πνπ ζα αλαηεζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ 

πφξνπο θαη έζνδα ηνπ Γήκνπ. 

4.7. Ακνηβή Αλαδφρνπ – Όξνη θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο 
 Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ (νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο) γηα ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ κε βάζε ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνθχπηεη 
απφ ηελ Νηθνλνκηθή ηνπ Ξξνζθνξά. Ζ θαηαβνιή ηνπ θαηά πεξίπησζε αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 
βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν ηξφπνο πιεξσκήο ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηα ινηπά 
ζρεηηθά ζηνηρεία θαη φξνη, πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 10 ηεο Δηδηθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ . 
4.8. Αχμεζε – Κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ 
 Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζε Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

Πχκβαζήο ηνπ, ζπκπιεξσκαηηθέο ή/θαη λέεο παξφκνηεο ππεξεζίεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζρεηηθψο ζην 

άξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (αληίζηνηρα άξζξν 31 παξ. 4 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ).  

 Αληηζηνίρσο, ν Γήκνο δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ιφγσ 
κεηαβνιήο ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ.  
 Πε θάζε πεξίπησζε ε κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά ηα αλσηέξσ δελ κπνξεί λα 

νδεγεί ζε κείσζε ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ (νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο) ζε πνζνζηφ 

πέξαλ ηνπ 25%.  

 

Άξζξν 5: Δγγπήζεηο 
5.1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 
5.1.1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Γηαγσληζκφ, νη Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ, 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο, ίζε κε πνζνζηφ 3% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

παξνχζαο, ηνπ Φ.Ξ.Α. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, δειαδή έληεθα ρηιηάδεο ηξηαθφζηα επξψ 

(11.300,00 €). 

 Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιια θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία ην δηθαίσκα απηφ. Πε πεξίπησζε 



θαηά ηελ νπνία νη αλσηέξσ επηζηνιέο δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

 Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθείνπ πνςεθίνπ ζηνλ Γηαγσληζκφ «Ππληήξεζε πξαζίλνπ». Νη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδνληαη. Ρέινο, νη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πεξηέρνπλ θαη’ ειάρηζην ηνλ φξν 

φηη ν εγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ηηο ελζηάζεηο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο θαη απφ θάζε 

άιιε ζπλαθή έλζηαζε, 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. 

5.1.2. Πε πεξίπησζε πνπ Γηαγσληδφκελνο απνηειεί έλσζε πξνζψπσλ, ε ζρεηηθή εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο είλαη ππνρξεσηηθψο εληαία γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε, 

παξέρεηαη απφ απηνχο απφ θνηλνχ θαη εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ ζπκπξαηηφλησλ θαη πεξηέρεη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

5.1.3. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα έρεη ξεηή πξνζεζκία ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 
κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο 
εξγάζηκε εκέξα. 
5.1.4. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ ε πξνζθνξά ηνπο δελ  έγηλε 

δεθηή ή απνθιείζηεθαλ 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 εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ επηιεγέληνο 

Αλαδφρνπ ζα επηζηξαθεί ζε απηφλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο θαη 

ηελ ηαπηφρξνλε παξάδνζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ 

(5.2.) ηεο παξνχζαο. 

 Νη 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. Πε 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.  
5.2. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο 
5.2.1 Ν Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο Πχκβαζεο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνλ Γήκν 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο ζα ιήγεη ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκεξνινγηαθνχο κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

Πχκβαζεο θαη ε αμία ηεο ζα είλαη ίζε κε ην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, ηνπ Φ.Ξ.Α. κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, δειαδή επξψ δέθα πέληε ρηιηάδεο δηαθφζηα εμήληα δχν επξψ 



(15.262,00 €). Ρν χςνο ηεο ελ ιφγσ εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα, ζε 

πεξίπησζε ηπρφλ κεηαβνιψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο νηθείαο Πχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 4.3. θαη 4.8. ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο.  

5.2.2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ Αλαδφρνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη, θαη ζα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην ηνλ φξν, φηη ν 

εγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ηηο ελζηάζεηο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο θαη απφ θάζε άιιε ζπλαθή 

έλζηαζε, θαζψο επίζεο θαη φηη αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιεη ζηνλ Γήκν ην πνζφ 

ηεο εγγχεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ ρσξίο θακία 

έλζηαζε ή αληίξξεζε θαη, ηδίσο, ρσξίο ν εγγπεηήο λα δηθαηνχηαη λα εξεπλά ηελ χπαξμε ή ην λφκηκν 

ηεο απαίηεζεο.  

5.2.3. Δάλ Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή 
θαιήο εθηέιεζεο, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην κε απφθαζε ηεο Νηλνκηθήο 
Δπηηξνπήο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γήκνπ. Ν Γήκνο 
δχλαηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα αμηψζεη απφ ηνλ έθπησην Αλάδνρν ηελ απνθαηάζηαζε 
νπνηαζδήπνηε επηπξφζζεηεο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο ζεηηθήο ή/θαη απνζεηηθήο δεκίαο ηεο. 
 
ΚΔΟΝΠ Γ': ΡΟΝΞΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
Άξζξν 6: Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
 Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζα ζπζηαζεί, κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

Άξζξν 7: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ – Δλψζεηο πξνζψπσλ – Γεληθνί φξνη 
ζπκκεηνρήο 
7.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ έρνπλ: 
(α) Φπζηθά πξφζσπα, πνπ αζθνχλ αηνκηθή επηρείξεζε, θάηνηθνη ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, 
(β) Λνκηθά πξφζσπα κε έδξα ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή. 
(γ) Δλψζεηο ησλ αλσηέξσ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 
 Πην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο απηψλ  

– πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο  - κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΝΣ ή θξάηνπο – 

κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ ΠΓΠ ηνπ ΞΝΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή δηνίθεζή ηνπο ή ηελ θχξηα 

εγθαηάζηαζε ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΝΣ ή ζε θξάηνο – κέινο πνπ έρεη 

ππνγξάςεη ηελ ΠΓΠ ηνπ ΞΝΔ ή ηέινο, ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε 

ηελ ΔΔ.  

 Ρα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο ηνπο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 

κεηξψν ή λα πξνζθνκίζνπλ έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 Πηελ πεξίπησζε ησλ ζπκπξάμεσλ, επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζχκπξαμεο κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, απηέο δελ απαηηείηαη 

λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Πηελ 



πεξίπησζε πνπ απηή επηιεγεί σο Αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ζπζηήζεη, πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θνηλνπξαμία κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Ρα κέιε 

ηεο θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έθαζηνο, έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Θάζε ελδηαθεξφκελνο δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο. 

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή καδί κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζην 

δηαγσληζκφ δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνζθνξάο.  

 Πεκείσζε : θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα έρεη κηα κφλν ζπκκεηνρή ζην 
Γηαγσληζκφ, είηε ζπκκεηέρεη αηνκηθψο είηε σο κέινο έλσζεο πξνζψπσλ. 
7.2. Πην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΞΓ 60/2007 , θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ 

ππάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ησλ πξνζθεξφλησλ,  γηα έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: 

α) Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην   άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

β)  Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν ε3, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ, 

γ)  Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, 

δ)  Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.     

 Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα πεξεζία ή Λνκηθά Ξξφζσπα 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. 

 Όζνη πξνζθνκίζνπλ ςεπδείο δειψζεηο. 

 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 

θπξψζεηο. 

 Θάζε επηρείξεζε πνπ κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ σο κέινο θνηλνπξαμίαο νθείιεη λα πιεξεί ηα 

αλσηέξσ πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο ηεο. 

 Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο Λφκνπ Αηηηθήο 

ππνρξενχηαη  λα νξίζεη λφκηκν εθπξφζσπν θαη αληίθιεην ζην Λφκν Αηηηθήο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή 

θαη ηα ινηπά Ππκβαηηθά Ρεχρε, ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ειιεληθφ δίθαην.  

 Γηα θάζε δηαθνξά/ δηέλεμε επί ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ ΑΘΖΛΑ. 

7.3 Ρερληθή ηθαλφηεηα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ Γηαγσληδνκέλσλ 
 Θάζε Γηαγσληδφκελνο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 
κεηξψν/επηκειεηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ ή λα δηαζέηεη αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή 
πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 
ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 θαη ην Ξαξάξηεκα ΗΣΓ ηνπ ηδίνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο. 
 Ξεξαηηέξσ, θάζε Γηαγσληδφκελνο νθείιεη λα δηαζέηεη θαη λα απνδεηθλχεη επαξθή ηερληθή 
γλψζε θαη πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο 
πξαζίλνπ. Ζ σο άλσ ηθαλφηεηα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζα απνδεηθλχεηαη 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 10.1.1 ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο. 
 
8. Ρεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ  - Ξαξαιαβή ηεπρψλ – Γηεπθξηλίζεηο – Απνδνρή φξσλ 
δηαγσληζκνχ – Γλψζε ζπλζεθψλ & δηθαίσκα επίζθεςεο 
8.1. Ξαξαιαβή ηεπρψλ 
 Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ, έλαληη ρξεκαηηθνχ πνζνχ Δπξψ είθνζη (€ 20), λα 

πξνκεζεπηνχλ απφ ηνλ Γήκν ηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ, 5 

εκέξεο ην αξγφηεξν πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

ηνπ παξαιακβάλνληνο, θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (φλνκαηεπψλπκν / 

επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, αξηζκφο ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο-θαμ). Πεκεηψλεηαη 

φηη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ζα ρνξεγεζεί κία κφλν πιήξεο ζεηξά ηεπρψλ. Πε πεξίπησζε πνπ 

ελδηαθεξφκελνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ αιινδαπή, ε παξνχζα Ξξνθήξπμε θαη ηα ινηπά 

ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ, είλαη δπλαηφ λα απνζηέιινληαη ζε απηφλ απφ ηνλ Γήκν ηαρπδξνκηθψο, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο εγγξάθνπ αηηήζεψο ηνπ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 



ελδηαθεξνκέλνπ (νλνκαηεπψλπκν / επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, αξηζκφο 

ηπιενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο-θαμ) θαη ζα επηζπλάπηεηαη απφδεημε ησλ εμφδσλ ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ απνζηνιή ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ζα ιακβάλεη ρψξα 

εληφο έμη (6) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα 

απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ εμφδσλ. Ζ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα 

κε ηνπο παξαπάλσ φξνπο, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ. 

8.2 Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ: 
 Αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά 
κε ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ 
Γήκν ην αξγφηεξν κέρξη 10 εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο. 
 Νη αηηεζείζεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε θαη ηα ινηπά 
ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζνχλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ εγγξάθσο ην αξγφηεξν επηά 
(7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ Φαθέισλ 
Ξξνζθνξάο (κέζσ ηειενκνηνηππίαο - fax) θαη ζπγθεληξσηηθά πξνο φινπο φζνπο παξέιαβαλ 
ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
 Κεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο, θακία δηεπθξίληζε, 
ηξνπνπνίεζε, απφθξνπζε ή πξνζβνιή ηεο λνκηκφηεηαο φξνπ ηεο Ξξνθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ 
ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη δεθηή. 
 
8.3 Απνδνρή φξσλ Γηαγσληζκνχ – Γλψζε ζπλζεθψλ & δηθαίσκα επίζθεςεο 
 Θαηά ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηνλ Γηαγσληζκφ απφ 

ελδηαθεξφκελν πξνυπνηίζεηαη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη απηφο έρεη κειεηήζεη ιεπηνκεξεηαθά 

νιφθιεξε ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε θαη φια αλεμαηξέησο ηα ινηπά ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο 

ζρεηηθνχο φξνπο φισλ αλεμαηξέησο ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

Άξζξν 9: Ξξνζεζκία θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο – ελαιιαθηηθέο 
πξνζθνξέο & αληηπξνζθνξέο 
9.1. Ξξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο 
 Νη Φάθεινη Ξξνζθνξάο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηελ έδξα ηνπ Ρκήκαηνο Ξξαζίλνπ ζηελ νδφ 
Θαιιηγά 31 , Φηινζέε 15237, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 11:00 π.κ. (ψξα Διιάδνο) ηεο 17εο 
Απγνχζηνπ 2011. 
9.2. Ρξφπνο ππνβνιήο ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο 
  Νη Φάθεινη Ξξνζθνξάο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηνλ Γήκν θαη κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή 
επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά (κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ σο πξνο ηνλ ρξφλν 
ππνβνιήο ηνπο θαη ην πεξηερφκελν, ην νπνίν ζα παξαιεθζεί απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή), πνπ 
ζα απεπζχλεηαη ζηνλ Γήκν Φηινζέεο-Τπρηθνχ – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εξγαζία 
«Ππληήξεζε πξαζίλνπ» θαη ζα θέξεη ηελ έλδεημε: “Φάθεινο Ξξνζθνξάο γηα ην Γηαγσληζκφ 
«Ππληήξεζε πξαζίλνπ».  
  Θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά, 
ηζρχ έρνπλ κφλν νη Φάθεινη Ξξνζθνξάο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ην 
αξγφηεξν έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ (άξζξν 
9.1.). Ν Γήκνο νπδεκία απνιχησο επζχλε θέξεη γηα νηαδήπνηε θαζπζηέξεζε θαη δελ ππνρξενχηαη 
λα παξαιάβεη Φαθέινπο Ξξνζθνξάο θαη ινηπά έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα 
ή απφ άιιε ππεξεζία, έζησ θαη αλ εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 



 Φάθεινη πξνζθνξάο, νη νπνίνη ζα ππνβιεζνχλ θαζπζηεξεκέλα, ήηνη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ (άξζξν 9.1), δελ ζα γίλνληαη δεθηνί απφ 
ηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ, έζησ θαη αλ ε θαζπζηεξεκέλε ππνβνιή ηνπο απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη 
ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, εθηφο αλ ε θαηάζεζε ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο θαηά ηελ παξαπάλσ 
εκέξα θαη ψξα ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή κέρξη θαη ηελ ππνβνιή ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο φισλ 
ησλ παξφλησλ δηαγσληδνκέλσλ. Νη εθπξφζεζκα ππνβιεζέληεο Φάθεινη Ξξνζθνξάο δελ ζα γίλνληαη 
απνδεθηνί ζηνλ Γηαγσληζκφ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηνη θαη δελ ζα απνζθξαγίδνληαη. 
9.3. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο & αληηπξνζθνξέο 
 Γελ ζα γίλεη δεθηή θαη απαγνξεχεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα κέξνο-ηκήκα ησλ 

δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ. Δπίζεο, απαγνξεχνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ νη 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη νη αληηπξνζθνξέο.  

9.4 Ηζρχο πξνζθνξψλ 

 Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα εθαηφλ 

νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απεπζχλεη 

εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ 

πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη πξνζθέξνληεο 

νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα 

αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπο αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ρξφλν πνπ ζα θαιχπηεη 

ηνπιάρηζηνλ εθαηφ είθνζη (120) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο παξάηαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ρν 

ίδην κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη ζε πεξίπησζε πνπ θαη κεηά ηελ παξάηαζε δελ έρνπλ νινθιεξσζεί 

νη δηαδηθαζίεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα, κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερζεί. Πε πεξίπησζε 

άξλεζεο ηνπ επηιερζέληνο ε θαηαθχξσζε κπνξεί λα γίλεη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά επηινγήο θ.ν.θ.  

 

Άξζξν 10: Πχληαμε πξνζθνξψλ - Κνξθή θαη Ξεξηερφκελα Φαθέισλ Ξξνζθνξάο 
 Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο 

πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

Νη πξνζθνξέο: 

 πνβάιινληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη θέξνπλ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληα θαηά θχιιν.  

 πνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο 
Πχκπξαμεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πε πεξίπησζε 
δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ξηζηνπνηεηηθά 
αιινδαπψλ αξρψλ γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ή λα 
έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 Αλαγξάθνπλ ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 



 Νη πξνζθνξέο επί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ πξέπεη λα θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο 
(ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ.).  

 Αθνξνχλ νιφθιεξε ηελ εξγαζία. 
 Ρπρφλ εκθάληζε ηηκψλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο απνηειεί ιφγν 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

 Ξξνζθνξέο, πνπ  θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε ή ζπλδπάδνληαη 

κε πξνυπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 Νη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη έιαβαλ 

γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Ξάλησο  κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη 

ππάξρεη ε γλψζε απηή θαη ρσξίο ηε ζρεηηθή αλαθνξά .  Δμάιινπ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 

ζεσξείηαη βέβαην, φηη νη δηαγσληδφκελνη είλαη απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θ.ι.π. θαη φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

 Θάζε Γηαγσληδφκελνο ππνβάιεη έλαλ Φάθειν Ξξνζθνξάο, ν νπνίνο είλαη ζθξαγηζκέλνο 

εμσηεξηθψο θαη θέξεη ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο: 

«Φάθεινο Ξξνζθνξάο γηα ην Γηαγσληζκφ «Ππληήξεζε πξαζίλνπ».  

Απνδέθηεο: «Γήκνο Φηινζέεο-Τπρηθνχ –Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ». 

“Γηαγσληδφκελνο: ……………………………….….” (Ξιήξεο νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία Γηαγσληδνκέλνπ, 

δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη αξηζκφο ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο-θαμ). 

Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Ν Φάθεινο Ξξνζθνξάο πεξηιακβάλεη δχν (2) απηνηειψο ζθξαγηζκέλνπο, ππνθαθέινπο, κε ηηο 

ελδείμεηο:  

«πνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ θαη πεπζχλσλ Γειψζεσλ», 

«πνθάθεινο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο»  

Ρν πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ πνθαθέισλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαησηέξσ, ππφ 10.1. επ. ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

 Νη Γηαγσληδφκελνη δε δηθαηνχληαη νπδεκίαο απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ηνπο ζρεηηθέο κε ηε 

ζχληαμε – θαηάξηηζε θαη ηελ ππνβνιή ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ ελ γέλεη 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 Όια αλεμαηξέησο ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη 

πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα, πιελ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, ε 

νπνία πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε πξσηφηππν.  Δπίζεο, φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη 

ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ξηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ζπληεηαγκέλα ζε γιψζζα ηεο 

αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πε 



πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ αιινδαπνχ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζήο ηνπ, ζα επηθξαηεί 

ε ειιεληθή κεηάθξαζε. 

 Νη πην πάλσ ππνθάθεινη ππνβάιινληαη ζε έλα (1) αληίηππν, ήηνη κφλν κε πξσηφηππα 
έγγξαθα, ηα νπνία ζα έρνπλ αξηζκεκέλεο ηηο ζειίδεο ηνπο θαη θάζε ζειίδα πξέπεη λα θέξεη 
κνλνγξαθή απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν ή απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. 
 Ρα αλαιπηηθά πεξηερφκελα ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 

10.1. πνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ θαη πεπζχλσλ Γειψζεσλ 
10.1.1. Ξεξηερφκελν πνθαθέινπ  

 1) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ: Πηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν 

Γηαγσληδφκελνο ν νπνίνο ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά. Δπίζεο, ζα δειψλνληαη ε επσλπκία, ε πιήξεο 

δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν, ν αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο θαη ν αληίθιεηνο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, κε 

ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ επηθνηλσλίαο, ήηνη νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ.  

 Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία Γηαγσληδφκελνο είλαη έλσζε πξνζψπσλ, απαξαίηεηε είλαη ε 

χπαξμε θνηλήο επηζηνιήο φισλ ησλ κειψλ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη ππνρξεσηηθά: α) ε 

απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Γηαγσληζκφ θαη ε ζχλζεζε ηεο έλσζεο κε αλαθνξά 

ησλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ κειψλ ηνπ, β) ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ έλσζε, ζηελ 

νπνία θαλέλα κέινο δελ ζα ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 25%, γ) ε απφ θνηλνχ θαη εηο 

νιφθιεξν επζχλε ηνπο έλαληη ηεο Γήκνο, ηφζν θαηά ην ζηάδην δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζν 

θαη κεηά ηελ αλάζεζε ηεο Πχκβαζεο θαη κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο απηήο, δ) ζα νξίδεηαη θνηλφο 

εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο, ν νπνίνο ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα δεζκεχεη ηα κέιε γηα θάζε δήηεκα 

ζρεηηθφ κε ην παξφληα δηαγσληζκφ.  

 2) Ξηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ: ηνπ ηφπνπ πνπ αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο κε ην 

νπνίν βεβαηψλεηαη ην εηδηθφ επάγγεικα απηψλ θαζψο θαη ε άζθεζή ηνπ ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην 

πνιχ έμη κήλεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 3)Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 5.1 ηεο παξνχζαο. 

 4) Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη, ε λφκηκε εθπξνζψπεζε 

ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ θαη ε απφθαζε ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ. 

Δηδηθφηεξα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα αθφινπζα: 

 i- Ξξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο 

Θπβεξλήζεσο απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηα 

λνκηθά πξφζσπα (αλ πξφθεηηαη γηα έλσζε λνκηθψλ πξνζψπσλ) έλαληη ησλ ηξίησλ (λφκηκε 

εθπξνζψπεζε), εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθή εηαηξία ή θπζηθφ πξφζσπν. 

 ii- Ξξαθηηθφ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνχ απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ή ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε ην νπνίν 

εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάιεςε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη νξίδεηαη ν 



λφκηκνο εθπξφζσπνο ν νπνίνο ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πξνζθνξάο, 

θαζψο επίζεο θαη ν εθπξφζσπνο ν νπνίνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηελ απνζθξάγηζε 

ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Ρν πξαθηηθφ ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ή ησλ δηνξηδνκέλσλ πεξί απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ / ηνπο. 

 iii- Ξξαθηηθφ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνχ απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηεο εηαηξείαο ή ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε 

ην νπνίν ζα νξίδεηαη πιεξεμνχζηνο θαη αληίθιεηνο ηνπ δηαγσληδφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

θάηνηθνο Αζελψλ, εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία ζα 

θνηλνπνηνχληαη ζην δηαγσληδφκελν λνκηθφ πξφζσπν. Ρν πξαθηηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ νξηδφκελνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο αληηθιήηνπ, φηη 

είλαη θάηνηθνο Αζελψλ θαη φηη γλσξίδεη Διιεληθά, δειψλνληαο, παξάιιεια, ηε δηεχζπλζε, ην 

ηειέθσλν θαη ηνλ αξηζκφ θαμ ηνπ.   

Πεκεηψλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ (ii) θαη (iii) δχλαηαη λα απνηεινχλ πεξηερφκελνπ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

απνθάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο  εηαηξείαο ή ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ. 

 5)Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ πξνθεηκέλνπ πεξί θπζηθνχ πξνζψπνπ , απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο.  

 6) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 

έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  Αλ θάπνην απφ ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά δελ 

εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86, 

θαηάιιεια ππνγεγξακκέλε θαη ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

 7) Ξηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

 8) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα: Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 9)Δπίδεημε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ππνβνιή αθξηβνχο θσηναληίγξαθνπ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ θαηαζέηεη ηελ πξνζθνξά εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν. Δάλ πξφθεηηαη 

γηα εηαηξία ην πξφζσπν πνπ ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ζα θαηαζέζεη εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο θαη πξαθηηθφ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα 

αλψλπκε εηαηξία κε ην νπνίν ζα εμνπζηνδνηείηαη λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

δηαγσληζκφ. 

 10) Ξηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο γεσπνληθήο 

επηζηήκεο (γεσπνλίαο, δαζνινγίαο ΑΔΗ ή ΡΔΗ) ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ησλ ζηειερψλ ηεο 

εηαηξίαο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 



 11) Θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ: Θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν 

αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπο ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή 

(ειάρηζηνο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ έμη άηνκα). 

 12) Θαηάινγνο παξφκνησλ εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ: ζα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο 

εθηειέζεηο εξγαζηψλ θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε. Ν θαηάινγνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη: ηίηιν 

έξγνπ – εξγαζίαο, πνζφ ζχκβαζεο θαη θνξέα πινπνίεζεο. Ν θαηάινγνο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο – ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ 

– εξγαζηψλ. Διάρηζην ζπλνιηθφ χςνο εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία εθαηφ ρηιηάδεο 

επξψ (100.000,00 €). Νη εξγαζίεο απηέο πξέπεη λα αθνξνχλ ζε ζέκαηα πξαζίλνπ (ζπληεξήζεηο, 

θιαδέκαηα, θπηεχζεηο θαη άξδεπζε ). Νη παξαδφζεηο θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ απνδεηθλχνληαη εάλ 

κελ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή, εάλ δε (ν απνδέθηεο) είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε ηνπ αγνξαζηή ή, εθφζνλ 

ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 13) Θαηάζηαζε νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ: Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξνληαη φια ηα παξαπάλσ θαη θαη’ ειάρηζην ηα εμήο: 1 θνξηεγφ απηνθίλεην, 

βελδηλνθίλεηα κεραλήκαηα σο εμήο: 2 αιπζνπξίνλα, 1 ηειεζθνπηθά αιπζνπξίνλα, 2 

κπνξληνπξνςάιηδα, 2 ριννθνπηηθέο-θνπξεπηηθέο κεραλέο, 3 κεραλήκαηα θνπήο ρφξησλ, 1 

ζθαπηηθφ.  

 14) Ξηζηνπνηεηηθφ ISO 9001: Ξξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ελ ηζρχ 

πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9001 γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, πνπ έρεη εθδνζεί απφ πηζηνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ γηα ηνπο Γηαγσληδφκελνπο κε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ή αληίζηνηρν γηα ηνπο 

Γηαγσληδφκελνπο κε εγθαηάζηαζε ζηελ αιινδαπή κε αλαθνξά ζηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία 

εγθαηαζηάζεσλ θαη έξγσλ πξαζίλνπ. 

 15) πεχζπλε Γήισζε ζρεηηθά κε ηε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία: 

Θάζε Γηαγσληδφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ε 

δηαγσληδφκελε επηρείξεζε έρεη ζπζηαζεί λφκηκα, φηη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε, φηη είλαη εγγεγξακκέλε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή 

επαγγεικαηηθφ κεηξψν ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη φηη (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

αλψλπκε εηαηξεία) νη κεηνρέο ηεο είλαη νλνκαζηηθέο.  

 16) πεχζπλεο Γειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε θαη 

θεξεγγπφηεηα ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ: 

i. πεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ην έληππν 1 ηεο παξνχζαο, ζηελ νπνία ν Γηαγσληδφκελνο ζα 

δειψλεη: 

(α) Όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή απφ 

άιινπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο, πξνθεηκέλνπ δε γηα αιινδαπνχο δηαγσληδφκελνπο, φηη δελ 

έρνπλ απνθιεηζζεί απφ ηε ζπκκεηνρή δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή απφ άιινπο 



αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο θαη απφ δηαγσληζκνχο αληίζηνηρεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, 

(β) Όηη δελ έρεη πξνβεί ζε ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο 

απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, 

(γ) φηη δελ ζπκκεηέρεη έκκεζα ή άκεζα ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

δηαγσληδφκελα ζρήκαηα. 

(δ) φηη δελ εθπξνζσπείηαη απφ ην ίδην πξφζσπν κε ην νπνίν εθπξνζσπείηαη θαη άιινο 

Γηαγσληδφκελνο ή κέινο δηαγσληδφκελεο έλσζεο πξνζψπσλ 

ii- πεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ην έληππν 2 ηεο παξνχζαο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν 

Γηαγσληδφκελνο: 

(α) κε ππεχζπλνπο αληηπξνζψπνπο έρεη επηζθεθζεί ηνλ ρψξν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο θχζεο, ηεο ζέζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ 
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, δειαδή φηη γλσξίδεη φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ηπρφλ 
δπζρέξεηεο ή ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα επεξεάζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ παξνρή 
απφ απηφλ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ,  
(β) έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε θαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ ηεο ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηέζεθαλ ζηε 
δηάζεζή ηνπ, 
iii- πεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ην έληππν 3 ηεο παξνχζαο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν 

Γηαγσληδφκελνο: 

(α) Γελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 

δσξνδνθίαο, απάηεο, λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θιπ. 

(β) Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε, θαζψο επίζεο φηη δελ έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζία γηα ηελ θήξπμή ηνπ ζε 

πηψρεπζε, νχηε έρεη εθδνζεί απφθαζε εθθαζάξηζεο ή ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε. 

(γ) Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ λα έρεη δηαπηζησζεί θαη ηηκσξεζεί 

πεηζαξρηθά κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

(δ) Έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ πνπ νθείιεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

(ε) Γελ έρεη απνθιεηζζεί απφ Γεκφζην Γηαγσληζκφ ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ πηζηνπνηεηηθψλ 

θαη 

(ζη) Όια ηα αλσηέξσ είλαη αιεζή, θιπ 

 

10.1.2 Γεληθέο αξρέο επί ησλ αηηνπκέλσλ εγγξάθσλ/ πηζηνπνηεηηθψλ/ δειψζεσλ: 



(1) Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή αλ εθδίδνληαη θαη 

δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηά κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη: (α) ε κε 

έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή εγγξάθνπ απηνχ θαη, (β) ε ζπλδξνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Γηα ηνπο 

Γηαγσληδφκελνπο, πνπ ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο δελ πξνβιέπεη ηελ έθδνζε έλνξθεο 

βεβαίσζεο, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο βεβαηψλεηαη λφκηκα απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή απφ 

ζπκβνιαηνγξάθν.  

(2) Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξρέο ηεο αιινδαπήο, ζα 
πξέπεη είηε λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο νηθείαο ρψξαο, είηε ζα 
θέξνπλ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο ”Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 
θπξψζεθε κε ην Λ. 1497/84, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. 
(3) Νη αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο, θαζψο θαη φπνπ ζηελ παξνχζα αλαθέξνληαη ππεχζπλεο 

δειψζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, ζα είλαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Λ. 1599/1986 

ππνγεγξακκέλεο (ζε πξσηφηππν) απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ζθξαγηζκέλεο κε ηελ εηαηξηθή ζθξαγίδα, ζα θέξνπλ δε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο απφ αζηπλνκηθή ή άιιε αξκφδηα αξρή. 

(4) Δάλ ν Γηαγσληδφκελνο είλαη έλσζε πξνζψπσλ, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ρσξηζηά, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 10.1.1. πεξ. α΄, β΄ θαη ζη΄ 

ππνπεξίπησζε i, ii, iii ηεο παξνχζαο. 

(5) Πε πεξίπησζε πνπ έλα απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη ν 

Γηαγσληδφκελνο έρεη εγθαίξσο θαη λνκίκσο ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ έθδνζή ηνπ ζηελ αξκφδηα 

αξρή, ν Γήκνο αξθείηαη ζε πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ φηη δεηήζεθε 

λνκίκσο θαη εγθαίξσο ε έθδνζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Ν Γηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ζηνλ Γήκν κεηαγελέζηεξα θαη εληφο πξνζεζκίαο πνπ ζα 

ηαρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή.  

(6) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δχλαηαη λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο ππνςεθίνπο λα παξάζρνπλ 

δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξψζεηο επί ησλ ήδε λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη λα 

απνθιείζεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ ζα πξνβνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, 

ζηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

πξφζθιεζήο ηνπο, δπλάκελεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο λα παξαηαζεί. Πε θακία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη ε κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ππνβνιή 

ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

(7) Γηα ηελ απφδεημε ηεο δέζκεπζεο ησλ αιιφηξησλ θνξέσλ λα παξάζρνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ηνπιάρηζηνλ: ηδησηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ ππνγεγξακκέλνπ απφ ηα κέξε, ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ησλ ππνγξαθφλησλ 

θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ κεξψλ.  

 



10.2. πνθάθεινο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 
Ν πνθάθεινο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ 

θαηά ηα νξηδφκελα θαησηέξσ.  

10.2.1 Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην Έληππν ηεο 

Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο πνπ απνηειεί κέξνο ηεο δηαθήξπμεο.  

10.2.2 Γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ ππνβνιή απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ 

ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

(α) Όια ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν απηφ, ζα είλαη 

εθθξαζκέλα ζε ΔΟΥ. Ξξνζθνξέο πνπ δελ αλαγξάθνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή θαζνξίδνπλ ζρέζε 

ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα ή πνπ δίλνπλ ηηκέο κε ρνξήγεζε αηέιεηαο ή κε άιινπο φξνπο ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

(β) Πθάικαηα ή αλαληηζηνηρίεο νιφγξαθσλ θαη αξηζκεηηθψλ ηηκψλ, ινγηζηηθά ιάζε ζε αζξνίζκαηα 

θαη γηλφκελα δηνξζψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή επί ηε βάζεη ησλ νιφγξαθσλ ηηκψλ αλά κνλάδα 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε ζπλνιηθή πξνζθνξά. 

(γ) Νη ηηκέο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνπο Γηαγσληδνκέλνπο, απνηεινχλ 

ηελ πιήξε απνδεκίσζή ηνπο γηα ηελ πιήξε, επηηπρή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Γ.Π.. θαη Δ.Π.. θαη ζηελ Ρερληθή Έθζεζε ηεθκαίξεηαη φηη γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο έρνπλ ζπλππνινγηζζεί θαη ιεθζεί ππφςε φιεο νη δαπάλεο γηα ηηο ακνηβέο 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ θαη θάζε κνξθήο έμνδα πνπ ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, φιεο νη δαπάλεο γηα θφξνπο, εηζθνξέο, ηέιε, 

θξαηήζεηο, θφζηε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη ινηπά θφζηε, κε ηα νπνία βαξχλεηαη ν αλάδνρνο, φπσο 

επίζεο θαη ηα γεληθά έμνδα θαη ην φθειφο ηνπ. 

(δ) Νη Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα ππνβάινπλ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππφ φξνπο ή αηξέζεηο ή πνπ ζα 

ππνβάινπλ αφξηζηε πξνζθνξά απνθιείνληαη απφ ηνλ Γηαγσληζκφ.  

 

Άξζξν 11: Ιφγνη Απνθιεηζκνχ  
Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 10.1.2. πεξίπησζε (6) ηεο παξνχζαο, απνθιείνληαη απφ ηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ:  

11.1. Νη Γηαγσληδφκελνη, εηο βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθίαο, 

απάηεο, λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 

43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (άξζξν 45 ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ). 

11.2. Νη Γηαγσληδφκελνη ή κέιε ελψζεσλ πξνζψπσλ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δχν ή 

πεξηζζφηεξνη εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ ίδην εθπξφζσπν. 

11.3.. Νη Γηαγσληδφκελνη πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ: 

i) 5.1., 



ii) 7.1, 7.2, 7.3,  

iii) 9.2. θαη 9.3.,  

iv) 10.1. θαη 10.2 

ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο. 

11.4.. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο απφ έλσζε πξνζψπσλ, νη παξαπάλσ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά, ηεξνπκέλσλ 

ησλ αλαθεξνκέλσλ πεξί ελψζεσλ ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ 

θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη 

απφ ηνλ Γηαγσληζκφ. 

 

Άξζξν 12: Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 
 Γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αλάδεημε πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

12.1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξψλ γίλεηαη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή ηελ 17ε Απγνχζηνπ 

2011, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 12.00. 

Πηελ αλνηθηή ζπλεδξίαζε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξά, 

απηνπξνζψπσο ή δηά ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο, ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

12.2. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηελ ίδηα εκέξα ηνπ Γηαγσληζκνχ, κε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 

12.2.1 Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο Φαθέινπο 

Ξξνζθνξάο (ηνπο εμσηεξηθνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο), ειέγρεη ηελ χπαξμε δχν (2) 

πνθαθέισλ, κε ηηο ελδείμεηο «πνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ/ πεπζχλσλ Γειψζεσλ» θαη 

«πνθάθεινο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο», ηνπο αξηζκεί κε ηνλ ίδην αξηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ Φαθέινπ 

Ξξνζθνξάο θαη ηνπο κνλνγξάθεη εμσηεξηθψο. 

 Πηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνπο πνθαθέινπο Γηθαηνινγεηηθψλ θαη πεχζπλσλ 

Γειψζεσλ, κνλνγξάθεη θαη θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηνχο. Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη 

ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ θαη ηελ ππνβνιή ή φρη φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ.  

 Θαηφπηλ ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο γηα ηηο 

πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ δεθηέο απφ άπνςε δηθαηνινγεηηθψλ. 

Όιεο νη παξαπάλσ πξάμεηο αξίζκεζεο θαη κνλνγξαθήο αξθεί λα γίλνληαη απφ ηξία (3) κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Πεκείσζε : Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη θάζε άιιε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφλ κε 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη αλ ζπληξέμνπλ ιφγνη πξνο ηνχην (π.ρ. ππεξβνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα, 

αδπλακία παξάζηαζεο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο θιπ), λα κελ νινθιεξσζεί ζε κηα ζπλεδξίαζε. 



12.3. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο θαη ζε επφκελεο θιεηζηέο 

ζπλεδξηάζεηο, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απνζθξαγηζζέλησλ 

πνθαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη πεχζπλσλ Γειψζεσλ. 

 Θαηά ηνλ έιεγρν ε Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ηπρφλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο.  

 Δάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο απαηηεζεί, ε Δπηηξνπή θαιεί εγγξάθσο ηνπο 

δηαγσληδνκέλνπο λα παξάζρνπλ δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξψζεηο επί ησλ ήδε λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 10.1.2 ηεο παξνχζαο.  

 Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πνθαθέισλ, ε Δπηηξνπή 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη Γηαγσληδφκελνη, πνπ ηπρφλ απνθιείνληαη θαη νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπο θαη ην ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  

 Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλεη απφθαζε επί ηνπ ππνβιεζέληνο πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο 

θαη θνηλνπνηεί απηή (ηελ απφθαζε) ζε φινπο ηνπο Γηαγσληδφκελνπο. 

 

Άξζξν 13: Αλαθήξπμε Αλαδφρσλ – πνγξαθή ηεο Ππκβάζεσο 
13.1. Κε ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ σο άλσ άξζξνπ 12 αλαθεξχζζεηαη απφ ηε Νηλνκηθή 
Δπηηξνπή ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο θαιείηαη εγγξάθσο απφ ηνλ Γήκν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο 
Πχκβαζεο εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο.  
Δληφο ηνπ σο άλσ δηαζηήκαηνο, θάζε Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Γήκν ηα αθφινπζα: 
(1) Ξξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ (εθ’ φζνλ 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν) κε φιεο αλεμαηξέησο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ απφ ηελ ζχζηαζή ηνπ θαη 
εληεχζελ.  
(2) Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Λνκαξρίαο ή ηεο νηθείαο επνπηεχνπζαο αξρήο πεξί ησλ θαηαζηαηηθψλ 
ηξνπνπνηήζεσλ,  
(3) Ξξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ θχιισλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο 
(Φ.Δ.Θ.) εθ ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη ε δεκνζίεπζε ησλ αλσηέξσ, θαζψο επίζεο θαη ηα πξφζσπα ηα 
νπνία δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν έλαληη ησλ ηξίησλ (ήηνη ε λφκηκε εθπξνζψπεζε). 
(4) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηεο ρψξαο ζηελ 
νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο, εθδνζέλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο νη νπνίνη πξνβιέπνληαη ζηε 
λνκνζεζία ηεο ρψξαο απηήο, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ. Πε πεξίπησζε 
θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη ηέηνην κεηξψν, ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε. 
(5) Πε πεξίπησζε Αλαδφρνπ αλψλπκεο εηαηξείαο, πηζηνπνηεηηθφ ηεο νηθείαο Λνκαξρίαο ή ηεο 
νηθείαο επνπηεχνπζαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο είλαη νλνκαζηηθέο. 
(6) Ξηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν 
Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, ππφ εθθαζάξηζε, ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππφ πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ, ππφ παχζε ή αλαζηνιή εξγαζηψλ  ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.  
(7) Ξηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν 
Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο ή 
ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 
(8) Ξηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ αξκφδηα αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο είλαη 
ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 



αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ζχκθσλα 
κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα).  
(9) Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζρεηηθέο κε ηε 
πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή/θαη κε ηε 
λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα).  
(10) Απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο ή αλάινγν έγγξαθν Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο 
Αξρήο ηεο Σψξαο πξνέιεπζεο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
Γηαγσληδφκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο. πφρξενη γηα ηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη ζηελ πεξίπησζε 
δηαγσληδφκελεο Ν.Δ. θαη Δ.Δ., νη νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΞΔ νη 
δηαρεηξηζηέο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Α.Δ. ν Ξξφεδξνο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο θαη ηα εθηειεζηηθά κέιε 
ηνπ Γ.Π. θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.  
 Πεκεηψλεηαη, φηη ν ρξφλνο έθδνζεο ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ (πιελ ησλ ππ’ αξηζκ. 1 θαη 
3) πξέπεη λα είλαη εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ησλ 15 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο. Ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα ρνξεγήζεη επηπιένλ πξνζεζκία ζηνλ 
Αλάδνρν γηα ηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν θαη απνδεηθλπφκελν 
ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ. 
Πεκεηψλεηαη επίζεο, φηη ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη νπνηαδήπνηε πξφζζεηα 
ή/θαη επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά, έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη θαηά 
ηελ θξίζε ηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο.  
13.2. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
Θαιήο Δθηέιεζεο γηα ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν πξνο ην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, ρσξίο ηνλ 
αλαινγνχληα Φ.Ξ.Α., φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5.2. 
 Ζ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο, 

εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ εθθξάζεη εγγξάθσο ηελ αληίξξεζή ηνπ. 

 Ζ Πχκβαζε 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 Πχκβαζεο 
 Πεκεηψλεηαη, φηη ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη νηαδήπνηε πξφζζεηα 
ή/θαη επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά, έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη θαηά 
ηελ θξίζε ηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο.  
13.3. Δάλ ν αξρηθά αλαθεξπρζείο Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ή δελ πξνζέιζεη 
πξνζεθφλησο ή αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη ν Γήκνο θαιεί ηνλ επφκελν ζηε ζεηξά κεηνδφηε. 
Πηελ πεξίπησζε απηή, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ην ζπγθεθξηκέλν 
δηαγσληδφκελν λα βειηηψζεη ηελ Νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, πξνηνχ ηνλ αλαθεξχμεη Αλάδνρν. Δάλ 
δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία κε ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληδφκελν ή απηφο δελ πξνζέιζεη πξνζεθφλησο 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ν Γήκνο θεξχζζεη άγνλν ην δηαγσληζκφ, δηαηεξψληαο ηα 
δηθαηψκαηα ηνπ άξζξνπ 25 πεξ. 1 (α) ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 «γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 
λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 18/2004/ΔΘ».  
13.4. Πε θάζε πεξίπησζε, ν Γήκνο δχλαηαη λα αθπξψζεη θαη λα επαλαπξνθεξχμεη ηνλ δηαγσληζκφ 
κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ. 
 
Άξζξν 14: Γσζηδηθία – Δθαξκνζηέν δίθαην – Γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ 
14.1. Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο, δηέλεμεο ή δηαθσλίαο ήζειε ηπρφλ πξνθχςεη κεηαμχ, 

αθελφο, ησλ Γηαγσληδφκελσλ θαη, αθεηέξνπ, ηνπ Γήκνπ, ηφζν ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ φζν θαη ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, ε νπνία ζα ππνγξαθεί ζηελ πεξίπησζε 



νινθιήξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη αλαθήξπμεο Αλαδφρσλ, θαηά ηφπν αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα 

ησλ Αζελψλ θαη εθαξκνζηέν δίθαην ην ειιεληθφ. 

14.2. Γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε ειιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη 
ζπληεηαγκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
14.3. Έγγξαθα ζε γιψζζα εθηφο ηεο ειιεληθήο ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ λφκηκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή. Δπηθξαηνχζα γιψζζα είλαη πάληνηε ε ειιεληθή. 
 
Άξζξν 15: Γειψζεηο ηνπ Γήκνπ  
15.1. Ζ δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ δελ θαηαηείλεη ππνρξεσηηθά ζηελ ζχλαςε Ππκβάζεσο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Θαηά ζπλέπεηα, ε Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ δηθαηνχηαη, αδεκίσο θαη εθφζνλ αηηηνινγεκέλα θξίλεη ζθφπηκν, λα κελ 

νινθιεξψζεη ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, λα δηαθφςεη, λα αθπξψζεη ή λα θεξχμεη άγνλν γηα ηνλ 

Γήκν ηνλ Γηαγσληζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ θαη λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ αλαθήξπμε Αλαδφρνπ/σλ θαη 

ζηελ ζχλαςε Πχκβαζεο. 

15.2. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ 
θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ θαη ζε 
θάζε κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο απηνχ ζπλεπάγεηαη πιήξε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ 
Αλαδφρνπ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο θαη ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπο. Νη ππνςήθηνη 
δελ δηθαηνχληαη νπδεκίαο απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, Φαθέισλ Ξξνζθνξάο, θιπ. 
 
Άξζξν 16: Δπηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 
 Νη αηηήζεηο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο ηνλ Γήκν γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ησλ Ρεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη σο πξνο θάζε δήηεκα αλαγφκελν ζηνλ 

Γηαγσληζκφ απαληήζεηο ή γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Γήκνπ δχλαληαη λα απνζηέιινληαη, θαη’ επηινγή ηνπ 

εθάζηνηε απνζηνιέα, κε επηζηνιή, ηαρπδξνκηθή ή κε ηαρπκεηαθνξά, κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή 

κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), ζηε δηεχζπλζε ή ηνλ αξηζκφ πνπ έρεη 

δεισζεί.  

 

Άξζξν 17: Ηζρχο πξνζθνξψλ 
17.1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ 
επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ εκέξα. Ξξνζθνξά, ε νπνία 
νξίδεη ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο κηθξφηεξε ηνπ σο άλσ πξνβιεπφκελνπ, ηεθκαίξεηαη φηη ηζρχεη γηα 
νιφθιεξν ην νξηδφκελν ζηελ παξνχζα ρξνληθφ δηάζηεκα. 
17.2. Δάλ ν Γηαγσληζκφο δελ νινθιεξσζεί εληφο ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ν Γήκνο 
δηθαηνχηαη λα παξαηείλεη ηνλ ρξφλν δηελέξγεηάο ηνπ θαηά ηξεηο (3) κήλεο, νη δε Γηαγσληδφκελνη 
ππνρξενχληαη λα παξαηείλνπλ αληίζηνηρα ην ρξφλν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη 
ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο ηνπο ζην Γηαγσληζκφ.  
17.3. Νη Γηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα απαληήζνπλ εγγξάθσο εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ φηη 
απνδέρνληαη ηελ θαηά ηα αλσηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο, νπφηε 
παξακέλνπλ σο ππνςήθηνη, άιισο φηη δελ ηελ απνδέρνληαη, νπφηε παχνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 
Γηαγσληζκφ. Δάλ δελ απαληήζνπλ εληφο ησλ αλσηέξσ ηξηψλ (3) εκεξψλ, ζεσξείηαη φηη 
απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε. 



17.4. Αλαθνίλσζε επηινγήο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δεζκεχεη φκσο ην Γηαγσληδφκελν κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερζεί 
εγγξάθσο. 
 
Άξζξν 18: Ξξνζθπγέο 
18.1. Ρπρφλ πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2522/1997.  

18.2. Ζ πξνζθπγή αζθείηαη απφ θάζε ελδηαθεξφκελν ελψπηνλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εληφο 

πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ πιήξε γλψζε ηεο βιαπηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο, θαηά ηεο 

νπνίαο ζηξέθεηαη.  

18.3. Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη αλ ηελ θξίλεη βάζηκε ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. 

Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο. 

 

Άξζξν 19: Γεκνζηεχζεηο- Ζκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Ξξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. 
 Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο ζα ζηαιεί κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηελ 

επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πξφγξακκα δηαχγεηα ζχκθσλα κε ηελ 

δηαδηθαζία δηαβίβαζεο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηνλ εκεξήζην εκεδαπφ ηχπν. Απζεληηθφ είλαη κφλν ην ζπληαρζέλ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θείκελν. Ρα έμνδα ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο, παξαθξαηνχληαη απφ ηελ 

ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ηνπ (παξ. 5 αξ. 6 λ. 3548/2007). Ζ πεξίιεςε ηεο 

παξνχζαο επίζεο εθηφο απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα 

δεκνζηεπηεί ζηηο παξαθάησ εθεκεξίδεο: 

 ΦΔΘ 
 ΑΓΖ 
 ΔΠΡΗΑ 
 ΓΔΛΗΘΖ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΥΛ 
 ΚΑΣΖΡΗΘΖ ΦΥΛΖ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 

 ΑΚΑΟΠΗΑ 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ – ΞΔΘΛΔΠ ΓΖΙΥΠΔΗΠ 

Έληππν 1 

ΔΟΓΝ:  Ππληήξεζε Ξξαζίλνπ 

Γ Ζ Ι Υ Π Ζ 
(Γλψζεο φξσλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ)  

Άξζξνπ 10.1.1.κ 



ΞΟΝΠ:  Ρνλ Γήκν Φηινζέεο-Τπρηθνχ 
Ν/Νη ππνγξάθσλ/-νληεο εθπξφζσπνο/-νη ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ κε ηελ επσλπκία 
………………………………….....……………..................................…….………  
κε έδξα …………….………… νδφο ………… αξηζ…. ηει...…...… fax....…...……… κε εθπξφζσπν / 

αληίθιεην η…. ………………….….………………...…… νδφο…………………….… 

αξηζ...……ηει.....…...…...………...fax..…....………. 

πνπ ζπκκεηέρνπκε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο, ζηνλ δηεζλή αλνηθηφ 

δηαγσληζκφ ηεο ….…………/……(1) γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ Ππληήξεζε Ξξαζίλνπ έηνπο 

2010. 

Γ ε ι ψ λ σ/ν π κ ε    π ε χ ζ π λ α 
θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.1.1 (κ) ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο φηη: 
(α) δελ έρνπκε απνθιεηζζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή απφ 

άιινπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο,  

 πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο δηαγσληδφκελνπο: φηη δελ έρνπκε απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή απφ άιινπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο θαη απφ δηαγσληζκνχο αληίζηνηρεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπκε ηελ έδξα καο, 

(β) δελ έρνπκε πξνβεί ζε ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο 

απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, 

(γ) δελ ζπκκεηέρνπκε έκκεζα ή άκεζα ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

δηαγσληδφκελα ζρήκαηα.  

(δ) δελ εθπξνζσπνχκεζα απφ ην ίδην πξφζσπν κε ην νπνίν εθπξνζσπείηαη θαη άιινο Γηαγσληδφκελνο 

ή κέινο δηαγσληδφκελεο έλσζεο πξνζψπσλ 

 
Ρφπνο-Ζκεξνκελία, ………………………… 

Ν/Νη δειψλ/-νχληεο (2) 
 
 
 
 

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο 
(1) Ππκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
(2) Ρίζεηαη ε ππνγξαθή ηνπ δεινχληνο εθπξφζσπνπ θαη ε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο 



Έληππν 2 

 

ΔΟΓΝ: Ππληήξεζε Ξξαζίλνπ  

Γ Ζ Ι Υ Π Ζ 
Άξζξνπ 10.1.1. κ 

ΞΟΝΠ: Ρνλ Γήκν Φηινζέεο-Τπρηθνχ 
Ν/Νη ππνγξάθσλ/ππνγξάθνληεο εθπξφζσπνο/-νη ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ κε ηελ επσλπκία 
………………………………….....……………..................................…….…………………... 
κε έδξα …………….………………..…… νδφο …………………….……........…........... αξηζ. ..…… ηει. 

..…...……….……..fax ....…...… κε εθπξφζσπν/ αληίθιεην η…. 

………………….….………………...…………… νδφο …………………….……........….......... αξηζ. ..…… ηει 

.....…...…...……….. .fax. .…....… 

πνπ ζπκκεηέρεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο, ζηνλ δηεζλή αλνηθηφ 

δηαγσληζκφ ηεο ….…………/…….(1) γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ Ππληήξεζε Ξξαζίλνπ έηνπο 

2010 .. 

Γ ε ι ψ λ σ/ν π κ ε    π ε χ ζ π λ α 
θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.1.1 (κ) ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο φηη: 

i. Κε ππεχζπλνπο αληηπξνζψπνπο έρνπκε επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη έρνπκε ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο θχζεο, ηεο ζέζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, δειαδή γλσξίδνπκε φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ηπρφλ 

δπζρέξεηεο ή ηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξεί λα επεξεάζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ παξνρή 

απφ εκάο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, 

ii. Έρνπκε ιάβεη πιήξε γλψζε θαη απνδερφκαζηε αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο, ησλ παξαξηεκάησλ ηεο θαη ησλ ηεπρψλ ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηνλ δηαγσληζκφ 

(Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ, έληππα δηαγσληζκνχ θιπ) θαη ηέζεθαλ ζηε δηάζεζή καο, 

iii. Αθνχ απνδερφκαζηε φια ηα παξαπάλσ αλεπηθχιαθηα, ππνβάιινπκε ηελ πξνζθνξά καο γηα ηελ 

αλάιεςε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο απηνχο. 

 
Ρφπνο-Ζκεξνκελία, …………………………. 

Ν/Νη δειψλ/-νχληεο (2) 
 
 
 
 
 

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο 



(1) Ππκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
(2) Ρίζεηαη ε ππνγξαθή ηνπ δεινχληνο εθπξφζσπνπ θαη ε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο 
 

Έληππν 3 

ΔΟΓΝ: Ππληήξεζε Ξξαζίλνπ  

Γ Ζ Ι Υ Π Ζ 
(Άξζξνπ 10.1.1. κ ) 

ΞΟΝΠ:  Ρνλ Γήκν Φηινζέεο-Τπρηθνχ 

 

Ν ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα ππεχζπλε δήισζε 

………………….……………….……………………………………………............................1, θάηνηθνο 

……………………………………., θάηνρνο ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο κε ηνλ 

αξηζκφ……………………………, πνπ εθδφζεθε απφ …………… ……………….., ζηηο 

………………………………… ππνςήθηνο ζηνλ Γηαγσληζκφ ή λφκηκνο εθπξφζσπνο2 ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ κε ηελ επσλπκία 

…………...………………………………………………………………………………………3 

 

δειψλσ έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δήισζήο κνπ απηήο, φπσο νη ζπλέπεηεο απηέο 

νξίδνληαη ζηηο γεληθέο πεξί ππεπζχλσλ δειψζεσλ δηαηάμεηο, ηα αθφινπζα:   

 

Α. Γελ έρσ ή δελ έρνπλ ηα πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθπξνζσπψ, 

θαηαδηθαζηεί κε απφθαζε ειιεληθνχ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ γηα: 

1. Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 
98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
2. Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ. 
3. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. 

                                           

1
 Τίθεηαι ηο ονομαηεπώνςμο και παηπώνςμο ηος δηλούνηορ. 

2
 Εξοςζιοδοηημένορ από ηο όπγανο διοίκηζηρ ηος νομικού πποζώπος, ζε πεπίπηυζη πος ζςμμεηέσει ζηο διαγυνιζμό εηαιπεία, είηε υρ 

μεμονυμένορ ςποτήθιορ είηε υρ μέλορ ένυζηρ πποζώπυν.  

3
 Διαγπάθονηαι ανάλογα οι θπάζειρ πος δεν σπειάζονηαι. 



4. Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 
91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 
5. πεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία, κε 
ηειεζίδηθε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο κνπ, (ή 
εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπψ).  

 

Β. Γελ ηειψ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαζηνιή εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε4. 

 

Γ. Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ λα έρεη δηαπηζησζεί θαη ηηκσξεζεί 

πεηζαξρηθά κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

 

Γ. Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη ηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ πνπ νθείισ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Δ. Όιεο νη αλσηέξσ δειψζεηο κνπ είλαη  αιεζείο. Γλσξίδσ θαη απνδέρνκαη φηη ε αιήζεηα ησλ 

δειψζεψλ κνπ ζα ειεγρζεί ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζψ Αλάδνρνο ηεο Πχκβαζεο θαη φηη ζα 

απνθιεηζζψ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ, εθφζνλ θάπνηα απφ ηηο δειψζεηο κνπ απνδεηρζεί 

αλαιεζήο. 

Ρφπνο-Ζκεξνκελία …….………………  

Ν δειψλ 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ  ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

     

 Αθνχ έιαβα ππφςε ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο, ηα  ζπκβαηηθά ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζ’ απηή θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνδέρνκαη φια απηά 

                                           

4
 Η λέξη εκκαθάπιζη διαγπάθεηαι, όηαν ο Διαγυνιζόμενορ είναι θςζικό ππόζυπο. 



αλεπηθχιαθηα θαη δειψλσ φηη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε 

κειέηε θαη γεληθά ζηα ηεχρε ηεο πξνθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο κε έθπησζε 

__________________________________ (_____%) επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 

Ζ ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ ΓΑΞΑΛΖ:  

(ΝΙΝΓΟΑΦΥΠ): ________________________________________________ 

(ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΥΠ): _______________________________________________        

  

             ......... /........ /2011 

 

       Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ 

 

         (ΔΞΥΛΚΗΑ & ΞΝΓΟΑΦΖ) 

 

 

 

 

 

 



ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ-ΤΣΗΘΝ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΑΠΗΛΝ & ΞΔΟ/ΛΡΝΠ 
ΡΚΖΚΑ ΞΟΑΠΗΛΝ 

ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ππληήξεζε πξαζίλνπ» 

Θ.Α.: 35.6262.0033 

ΑΟ. ΚΔΙΔΡ:  9 /2011 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΟΘΟΝ 1ν : Αληηθείκελν ηεο Γ.Π.. 

 Ρν παξφλ ηεχρνο ηεο Γεληθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ (Γ.Π..) αθνξά ηνπο γεληθνχο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, νη εξγαζίεο ηεο επηθεθαιίδαο 

πξνυπνινγηζκνχ 375.439,05 € κε ΦΞΑ. 

ΑΟΘΟΝ 2ν : Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο  

 Ν δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ 
γίλεηαη επίθιεζε ζην άξζξν 1.3 απηήο. Ππκπιεξσκαηηθά κε ηα αλσηέξσ, ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  
ζα δηέπεηαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία ΔΠ.  
ΑΟΘΟΝ 3ν :  Ξξνδηαγξαθέο – Θαλνληζκνί  

 Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην Κέξνο Β΄: Πηνηρεία ησλ 
ζπκβάζεσλ (άξζξα 4 έσο 4.8 ηεο δηαθήξπμεο) .   
ΑΟΘΟΝ 4ν : Γιψζζα  

 Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα 
έγγξαθα, ε αιιεινγξαθία θηι. Αλαδφρνπ θαη Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 
θείκελα ζπληαγκέλα ζε δχν γιψζζεο, απαηηείηαη επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη γηα θάζε 
πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη ππεξηζρχνπζα είλαη ε Διιεληθή Γιψζζα.  

 Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα 
γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο απαηηεζεί δηεξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή θαη πξνο ηα ειιεληθά, γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ 
αλαδφρνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη κε θξνληίδα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ.  
ΑΟΘΟΝ 5ν : Πχκβαζε  

 Ζ ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 
άξζξν 13 ηεο Γηαθήξπμεο.   
ΑΟΘΟΝ 6ν :  Ξξνζεζκία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ - Δγγπήζεηο 

 Ζ ζχκβαζε έρεη δηάξθεηα δέθα κήλεο. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ηηο επί κέξνπο 

εξγαζίεο θαη λα νινθιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο, δειαδή  εληφο δέθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.  

 Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαηίζεηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζαλ 

εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, πνζνχ ίζνπ κε ην 5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 



ρσξίο Φ.Ξ.Α. ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.2 ηεο Γηαθήξπμεο. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά επηά (7)  εκεξνινγηαθνχο κήλεο κεηά 

ηε ιήμε δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο.  

ΑΟΘΟΝ 7ν : Γηαδηθαζία εθηέιεζεο-παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ  

 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

ΑΟΘΟΝ 8ν : Ξεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηηκνινγίνπ 

 Πην θαη’ απνθνπή ηίκεκα εμαληιείηαη ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Θακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ. 

ΑΟΘΟΝ 9ν: Δπηηφπηα επίζθεςε - Κειέηε ζπλζεθψλ έξγνπ 

 Νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα παξέρνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο κε ηελ Γηαθήξπμε ππεξεζίεο πξηλ απφ ην δηαγσληζκφ γηα λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε θαη 

ζαθή γλψκε, ηφζν γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο, φζν θαη γηα ηηο ηερληθέο θαη λνκηθέο δπλαηφηεηεο.  

 Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ πξνυπνζέηεη φηη έιαβε ππφςε ηνπ θαηά ηελ 

ζχληαμή ηεο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, δειαδή ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ, ηηο απαηηνχκελεο θαη θάζε κέζνλ κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη 

απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ αλάγθε  θαηαζθεπήο πξνζπειάζεσο, ηελ 

επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεηξψλ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θάζε 

άιιε ηνπηθή, εηδηθή θαη γεληθή ζπλζήθε, ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ηα νπνία  

κπνξεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπνλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη ηελ αξηηφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο.  

ΑΟΘΟΝ 10ν :  Γεληθέο ππνρξεψζεηο αλαδφρνπ 

 Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο.  

 Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε γηα κεηαβνιέο ζηε πεξαίσζε ππεξεζηψλ πνπ 

έγηλαλ ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ, 

αθφκα θαη αλ νη κεηαβνιέο απηέο θαζηζηνχλ ην έξγν ζηεξεφηεξν ή βειηηψλνπλ ηε κνξθή ηνπ. 

Γηα θάζε δαπάλε ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, απφ ηελ νπνία επήιζε κείσζε πνζνηήησλ, θαηαβάιιεηαη 

ζηνλ αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη 

ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαθνηερληψλ. 

 Πε πεξίπησζε πνπ δίλεηαη πξνθνξηθή δηαηαγή ηξνπνπνηήζεσο ή ζπκπιεξψζεσλ ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ, ιφγσ επείγνπζαο αλάγθεο, ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ . 



 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκεξήζην εκεξνιφγην ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη νη 

εθηεινχκελεο εξγαζίεο, ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηα πιηθά θαη ην πξνζσπηθφ πνπ 

εξγάζζεθε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο εξγαζίαο λα παίξλεη, ζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηα Ξ.Γ. 778/80 θαη 1073/81 «Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

θ.ι.π.». 

 Ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε λφκσλ, αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ θαη 

νθείιεη λα αλαθνηλψλεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηνλ Γήκν ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ 

αξρψλ, πνπ απεπζχλνληαη ή ηνπ θνηλνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, 

αζθαιείαο θ.ι.π. 

Ξέξαλ απηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα : 

- Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο, γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ εξγαζίαο απφ 

αζηπλνκηθέο αξρέο αλ απαηηείηαη, ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ, 

ηνπο εξγαηηθνχο λφκνπο, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θ.ι.π.  

-Λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ κέρξη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηεο ελ γέλεη αζθάιεηαο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη θάζε ηξίηνπ θαη λα εθηειεί έπ’ απηνχ ηηο νδεγίεο ηνπ Γήκνπ, ηνπο 

ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο θέξνληαο ηελ επζχλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο γηα θάζε 

ζπλέπεηα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε κε εθαξκνγή ηνπο. 

- Νξηζκέλεο εξγαζίεο εθζθαθψλ θ.ι.π. ιφγσ παξνπζίαο αγσγψλ θνηλήο θαη ηδησηηθήο σθειείαο θαη 

άιισλ εκπνδίσλ, πξέπεη κα εθηειεζζνχλ κε πξνζνρή θαη κε ρέξηα ρσξίο ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. 

- Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη ν αλάδνρνο λα πάξεη ηα απαξαίηεηα κέηξα (ηνπνζέηεζε 

εκπνδίσλ, πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ, θαλψλ ηελ λχθηα) θαη λα απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε 

αηχρεκα ζηνπο εξγαδφκελνπο, δηαβάηεο, ηξνρνθφξα θ.ι.π. θαη νπνηαδήπνηε βιάβε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθειείαο, ππνλφκνπο θαζψο θαη ζηηο παξαθείκελεο νηθνδνκέο. 

- Γηα θάζε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

πξέπεη πξνεγνχκελα λα ζπλελλνείηαη κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο Αζηπλνκίαο θαη Ρξνραίαο 

Θηλήζεσο. Λα ηνπνζεηεί πηλαθίδεο πνπ ζα θαζνδεγνχλ ηελ θπθινθνξία, λπρηεξηλά θσηεηλά ζήκαηα 

θ.ι.π. Δπίζεο λα θάλεη πεξίθξαμε ζηηο ζέζεηο πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ 

θαη πεδψλ θαη λα ηηο επηζεκαίλεη ηνπνζεηψληαο πηλαθίδεο, λπρηεξηλά ζήκαηα θ.ι.π. 

-Λα εμαζθαιίδεη αζθαιή πεξάζκαηα, φπνπ ππάξρνπλ αθάιππηνη ηάθξνη θαη ζε επίθαηξα ζεκεία γηα 

ηνπο δηαβάηεο κε δηθή ηνπ επζχλε ή θαη κεηά απφ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. 

-Λα πξνζηαηεχεη ηηο ππάξρνπζεο θπηείεο θαη λα κελ θφβεη δέλδξα ρσξίο άδεηα ηνπ Γήκνπ. 

ΑΟΘΟΝ 11ν : Ινγαξηαζκνί - Θξαηήζεηο - Φ.Ξ.Α.  



 Νη ινγαξηαζκνί ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν αλά κήλα. Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ θφξνη, 

ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο θαηά ην ρξφλν ππνρξέσζεο 

θαηαβνιήο ηνπο. Γηα ηηο πιεξσκέο ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηα 

απαξαίηεηα ζχκθσλα κε ην λφκν δηθαηνινγεηηθά καδί κε ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην.   

Ν Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο επηβαξχλεη ηνλ Δξγνδφηε.  

ΑΟΘΟΝ 12ν :  Ξνηφηεηα πιηθψλ-έιεγρνο-δείγκαηα 

 Ρα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Ρερληθήο 

Έθζεζεο. Ξξέπεη λα ππνβάιινληαη δείγκαηα πιηθψλ γηα έγθξηζε, πξηλ απηά ρξεζηκνπνηεζνχλ. ιηθά 

ή άιια είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ, ζα απνξξίπηνληαη,  εθφζνλ 

δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηά ηνπο. Ξξέπεη επίζεο λα ηεξνχληαη αθξηβψο νη αλαινγίεο ησλ πιηθψλ, 

φπσο απηέο απαηηνχληαη απφ ηα ζρεηηθά πξνο ηηο εξγαζίεο άξζξα ησλ ηηκνινγίσλ. Ν απαηηνχκελνο 

κεραληθφο εμνπιηζκφο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ηηκνιφγην. Αλ ν αλάδνρνο δελ δηαζέηεη ηνλ 

απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ κηζζψζεη ρσξίο θακία ππνρξέσζε ή επζχλε 

ηνπ Γήκνπ γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

ΑΟΘΟΝ 13ν : Αηπρήκαηα θαη δεκηέο  

 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη φιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ ζην ΗΘΑ 

φηαλ είλαη ζηελ αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ ΗΘΑ ή ζε άιιν ηακείν (αλά εηδηθφηεηα) ή ζε 

αλαγλσξηζκέλεο άιιεο απφ ην Γεκφζην Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο. Νη δαπάλεο γηα ηηο παξαπάλσ 

αζθαιίζεηο επηβαξχλνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο (εξγνδνηηθή εηζθνξά θαη εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ) ηνλ 

αλάδνρν. 

 Πε θακία πεξίπησζε δελ επηβαξχλεηαη ε ππεξεζία κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκίεο, πξνθαινχκελεο απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ, ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ηνπ Γήκνπ θαη ζε θάζε άιιν θνηλσθειέο έξγν. 

ΑΟΘΟΝ 14ν : Ξξνζσπηθφ αλαδφρνπ 

 Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηηο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη ηερληθά θαηαξηηζκέλν 

θαη λα έρεη εκπεηξία ζηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο ηνπ, ζα αζθαιίδεηαη κε βάζε ηηο θείκελεο εξγαηηθέο 

δηαηάμεηο. Ρν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο 

αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη λα έρεη πιήξε εμνπιηζκφ Αζθαιείαο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ. Δπίζεο, ν 

Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη φιν ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα απαηηείηαη γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην  απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. Ρν πξνζσπηθφ απηφ ζα είλαη θαζεκεξηλά θαη’ ειάρηζην 6 άηνκα θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο (Κάηνο έσο θαη Πεπηέκβξηνο) θαη 4 άηνκα ηνπο ππφινηπνπο κήλεο. Ν 

αλάδνρνο είλαη βαξπλφκελνο απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο κε ηε δαπάλε κηζζνδνζίαο απηνχ θαη 

ηπρφλ άιιεο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνχηνπ (αζθαιηζηηθά ηακεία, απνδεκηψζεηο, απνιχζεηο, 

αηπρήκαηα, δψξα θιπ).  



 O Γήκνο Τπρηθνχ δελ έρεη θακία εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 

ΑΟΘΟΝ 15ν :  Φχιαμε πιηθψλ-πξνζηαζία ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

 Ν αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη. Ρελ απνθιεηζηηθή επζχλε θχιαμήο ηνπο ζα έρεη ν αλάδνρνο.  

 Ν αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ πνπ 

εθηεινχληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή, γηα πξφιεςε δεκηψλ ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο.  

 Εεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ απηφλ, 

αιιηψο ε επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. Ν 

αλάδνρνο πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε θαη επζχλεηαη γηα θάζε θνπή ή θαηαζηξνθή 

δέλδξσλ θαη ζάκλσλ ησλ νπνίσλ ε θνπή δελ είλαη πξνυπφζεζε ησλ εξγαζηψλ. 

ΑΟΘΟΝ 16ν :   Ξξφιεςε αηπρεκάησλ-κέηξα πξνζηαζίαο 

 Ν αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη ηα 

κέηξα ηνπ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζε θάζε ηξίην, θαζψο θαη γηα ηε 

παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο αηπρήκαηνο 

θαηά παληφο πξνζψπνπ ή νρήκαηνο.  

 Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2094/25.11.92 

(ΦΔΘ 182 ηεχρνο Α ηνπ 1992) πεξί ΘΝΘ θαη ζηα ζεκεία φπνπ επεκβαίλεη απηφο ζην έξγν φπσο: 1. 

Πήκαλζε εξγαζηψλ ζηνπο δξφκνπο θαη 2. Κε θαηάιεςε νδνζηξσκάησλ κε κπάδα θαη άζθνπε 

παξαθψιπζε ηεο θπθινθνξίαο θ.ι.π., κε ηα Ξ.Γ. 778/80 θαη 1073/81 « Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο 

θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θιπ» θαη λα εθπνλήζεη κε επζχλε ηνπ (ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή) θάζε 

ζρεηηθή κειέηε ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο ησλ έξγσλ θ.ι.π.. 

ΑΟΘΟΝ 17ν : Ξαξαιαβή εξγαζηψλ  

 Ζ παξαιαβή παξάδνζεο ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο παξέρεη ν Αλάδνρνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

γίλεηαη δέθα κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

ΑΟΘΟΝ 18ν : Δπίιπζε δηαθνξψλ 

 Αξκφδηα γηα θάζε δηαθνξά/δηέλεμε επί ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα. 

ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ 

10/05/2011 

 ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ & ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

10/05/2011 
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΟΘΟΝ 1ν:     Αληηθείκελν ηεο Δ.Π.. 

 Ρν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ (Δ.Π..) αθνξά ηνπο εηδηθνχο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, νη εξγαζίεο ηεο επηθεθαιίδαο 

πξνυπνινγηζκνχ Δπξψ 400.000,00 € κε ΦΞΑ. 

ΑΟΘΟΝ 2 ν:     Αλαιπηηθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ - πνρξεψζεηο αλαδφρνπ  

 Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο θαη δηνξζσηηθήο 

ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηνπο νξηζκέλνπο ρψξνπο ηεο κειέηεο. 

 Ρν έξγν αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ησλ αιζψλ, δελδξνζηνηρηψλ, 

θαη ινηπψλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Τπρηθνχ. Νη πεξηνρέο απηέο είλαη 

ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο γηα ηελ ππεξεζία πξαζίλνπ, ε νπνία ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

αλάζεζεο εξγαζηψλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ δήκνπ εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε.  

 Ζ ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηαηεξνχληαη φια ηα θπηά ζε 

ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη ζε θαιή πγεία.  

 Πηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο κειέηεο θαη ζε φζεο πεξηνρέο θξηζεί απφ ηελ ππεξεζία 

αλαγθαίν κεηά ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηεο, ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε θαη ζην ηηκνιφγην. 

ΑΟΘΟΝ 3ν:     Θαηάξηηζε ζχκβαζεο  

 Πηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε εξγαζία απνζηέιιεηαη έγγξαθε 

αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηελ νπνία νξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, πνπ 

ζα βαζίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηνπ, σο θαη ζηνπο φξνπο 

θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ' απηφλ θαη ζα πεξηέρεη θαη φζνπο άιινπο 

φξνπο θξηζεί φηη δηεπθξηλίδνπλ ηελ δηαθήξπμε ή δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

 Ν αλάδνρνο, εγγξάθσο, απνδέρεηαη ηελ θαηαθχξσζε θαη εθθξάδεη ηε βνχιεζή ηνπ γηα 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 



ζχκβαζεο, ζαλ εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο σο αλσηέξσ, πνζνχ ίζνπ κε ην 5% επί ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΞΑ, θαζψο θαη επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

πνπ ηπρφλ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ηζρχο ηνπο, λέα πηζηνπνηεηηθά ησλ αξκνδίσλ πξσηνδηθείσλ 

(πηψρεπζεο, αλαγθ. δηαρείξηζεο, εθθαζάξηζεο θιπ.) κε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο πξφζθιεζεο 

ππνγξαθήο ζχκβαζεο  ηεο πεξεζίαο πξνο ηνλ Αλάδνρν. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο θαιήο 

εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά επηά (7) κήλεο απφ ηε ιήμε δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

 Αλ πεξάζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία ρσξίο ν αλάδνρνο λα παξνπζηαζζεί, ε αξκφδηα 

ππεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κπνξεί λα ηνλ θεξχμεη έθπησην θαη λα απνθαζίζεη ηελ 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε. Δπίζεο, ε ππεξεζία απηή κπνξεί λα 

απνθαζίζεη ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ή ηελ επαλάιεςε ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε απφθαζε ιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ θαη 

επηθέξεη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.   

 Ν Θχξηνο ηεο εξγαζίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηψζεη ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο 

ηειηθήο ζχκβαζεο κέρξη πνζνζηνχ 25%, θαηά ηελ απφιπην θξίζε ηνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, γηα 

ηελ κείσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζα ηζρχνπλ νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ΑΟΘΟΝ 4ν:    Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

 Ζ ζχκβαζε έρεη δηάξθεηα δέθα (10) κελψλ. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ηηο επί 

κέξνπο εξγαζίεο θαη λα νινθιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο.  

 Ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε πνπ γηα λα 

ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο ρξεηαζηεί λα ζπγθξνηήζεη πξφζζεηα λπθηεξηλά ζπλεξγεία, λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ππεξσξίεο, εξγαζίεο ζε εκέξεο αξγίαο θ.ι.π. πέξα απφ απηέο πνπ είρε πξνβιέςεη 

θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 5 ν:     Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 Γεληθά, γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ, ην είδνο θαη ηελ 

πνζφηεηα ησλ πιηθψλ ησλ πξνκεζεηψλ, ζα εθαξκνζζνχλ νη εγθεθξηκέλεο κε ηελ Ρερληθή Έθζεζε 

πξνδηαγξαθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθά νη ηζρχνπζεο Ξξφηππεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ή επίζεκνη 

Διιεληθνί Θαλνληζκνί θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη, νη επίζεκνη Γεξκαληθνί 

Θαλνληζκνί ή άιινη αλάινγνη μέλνη επίζεκνη θαλνληζκνί. 

ΑΟΘΟΝ 6ν : Γιψζζα  

 Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα 
έγγξαθα, ε αιιεινγξαθία θηι. Αλαδφρνπ θαη Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 
θείκελα ζπληαγκέλα ζε δχν γιψζζεο, γηα θάζε πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη ππεξηζρχνπζα 
είλαη ε Διιεληθή Γιψζζα. 

 Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα 
γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο απαηηεζεί δηεξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή θαη πξνο ηα ειιεληθά, γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ 



αλαδφρνπ κε  ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη κε θξνληίδα, δαπάλε θαη επζχλε 
ηνπ αλαδφρνπ.  

 
ΑΟΘΟΝ 7 ν:     Δπηηφπηα επίζθεςε - Κειέηε ζπλζεθψλ έξγνπ 

 Νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα παξέρνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο κε ηελ Γηαθήξπμε ππεξεζίεο πξηλ απφ ην δηαγσληζκφ γηα λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε θαη 

ζαθή γλψκε, ηφζν γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο, φζν θαη γηα ηηο ηερληθέο θαη λνκηθέο δπλαηφηεηεο.  

 Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ πξνυπνζέηεη φηη έιαβε ππφςε ηνπ θαηά ηελ 

ζχληαμή ηεο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, δειαδή ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ, ηηο απαηηνχκελεο θαη θάζε κέζνλ κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ, 

ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ αλάγθε  θαηαζθεπήο πξνζπειάζεσο, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο 

εξγαηηθψλ ρεηξψλ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θάζε άιιε ηνπηθή, εηδηθή 

θαη γεληθή ζπλζήθε, ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ηα νπνία  κπνξεί θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπνλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη ηελ αξηηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο.  

ΑΟΘΟΝ 8ν:     Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο    

 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζαλ εγγχεζε 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο αλαγλσξηζκέλνπ 

ηδξχκαηνο, πνζνχ ίζνπ κε ην 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΞΑ. Ν ρξφλνο ηζρχνο 

ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά επηά (7) κήλεο απφ ηε 

ζπκβαηηθή ιήμε ησλ εξγαζηψλ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ.  

 Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα 

ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ πνπ 

απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηνπ Γήκνπ Τπρηθνχ. 

ΑΟΘΟΝ 9 ν:     Ινγαξηαζκνί - Θξαηήζεηο 

 Νη ινγαξηαζκνί ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα είλαη εθθξαζκέλνη ζε επξψ θαη ζα 

εγθξίλνληαη απφ ηνλ Γήκν εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηπρφλ δηνξζψζεηο απηψλ. Νη 

ινγαξηαζκνί ζα ζπλνδεχνληαη απφ επηκέηξεζε ε νπνία ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην εκεξνιφγην 

εξγαζηψλ φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13 ηεο παξνχζεο. Νη πηζηνπνηήζεηο ζα είλαη 

αλαθεθαιαησηηθέο.  

 Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο 

επηβαξχλζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Γηα 

ηηο πιεξσκέο ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηα απαξαίηεηα ζχκθσλα κε 

ην λφκν δηθαηνινγεηηθά καδί κε ην αληίζηνηρν θαλνληθφ ηηκνιφγην.  



 Ν αλάδνρνο καδί κε ην ινγαξηαζκφ ζα θαηαζέηεη θαηάζηαζε απαζρνινχκελσλ κε 

ηελ νπνία ζα βεβαηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ ζην έξγν θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

εξγαζηψλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ινγαξηαζκφο.  

 Ν αλάδνρνο ζα θαηαζέηεη καδί κε ηνλ θάζε ινγαξηαζκφ βεβαίσζε εξγνδφηε φηη 

ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρφιεζε ζηηο εξγαζίεο ήηαλ αζθαιηζκέλν ζε αζθαιηζηηθφ θνξέα 

θαη έρεη ηαθηνπνηήζεη φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ην πξνζσπηθφ κέρξη 

θαη ηελ εκέξα πιεξσκήο. 

ΑΟΘΟΝ 11 ν:     Θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ-Γηαθνπή εξγαζηψλ  

 Ν Γήκνο ππνρξενχηαη εληφο δηκήλνπ λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο πιεξσκέο πνπ ηνπ 

νθείιεη, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο 

βξεζεί ζε ππεξεκεξία ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε πιεξσκήο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζχκβαζε γηα δχν (2) ζπλερείο κήλεο, ν Αλάδνρνο ζα δηθαηνχηαη, δέθα (10) 

εκέξεο κεηά απφ έγγξαθε δηακαξηπξία (φριεζε) απηνχ πξνο ηελ πεξεζία ζηελ νπνία (φριεζε) 

ζα θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη παξαβάζεηο θαη ζα θαιείηαη ν Γήκνο λα θαηαβάιεη ηα 

θαζπζηεξνχκελα πνζά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο βάζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο, λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ πεξεζηψλ ηνπ, ρσξίο ε δηαθνπή απηή λα δχλαηαη λα 

ζεσξεζεί φηη απνηειεί παξάβαζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο λα επεξεάδεη 

νπνηαδήπνηε άιια δηθαηψκαηα απηνχ κε βάζε ηελ Πχκβαζε. 

Αλεμάξηεηα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, ζε πεξίπησζε χπαξμεο θαιφπηζηεο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ λα θαηαβάιεη πνζά πνπ ζεσξεί απαηηεηά ν Αλάδνρνο ή ζε πεξίπησζε πνπ 

ν Γήκνο ζα έρεη ζπκςεθίζεη ηα πνζά πνπ ν Αλάδνρνο ζεσξεί απαηηεηά κε ππνρξεψζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχκβαζε, ν παξψλ φξνο πεξί δηαθνπήο ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ δελ ηζρχεη.    

ΑΟΘΟΝ 12ν:     Ρέιε - Γαζκνί 

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλάδνρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ 

πεξηιακβάλεη δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε θ.ι.π., γηα πιηθά, πνπ ζα εηζαρζνχλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 Ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηέιε, δαζκνχο, δηφδηα, θφξνπο θ.ι.π. ελ γέλεη ή απφ 

ηνπο εηδηθνχο θφξνπο γηα ηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθψλ, εθνδίσλ θ.ι.π. 

θαζψο θαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα 

θαχζηκα θαη ιηπαληηθά ή απφ θάζε άιιε επηβάξπλζε (φπσο π.ρ. γηα δηάθνξα Ρακεία, Αζθαιηζηηθνχο 

Νξγαληζκνχο θ.ι.π.) πνπ αθνξνχλ γεληθά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε. Νη 

ηπρφλ εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ κεραλεκάησλ, πιηθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ 

κε ηηο λφκηκεο εγθξίζεηο. 

ΑΟΘΟΝ 13ν:    Ζκεξνιφγην εξγαζηψλ  

 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκεξήζην εκεξνιφγην παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ, ζην 

νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη νη ππεξεζίεο θαη νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο, ηα κεραλήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηα πιηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάζζεθε θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  Θα ζεκεηψλεηαη ε πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ αλά εκέξα 

ζα εγθξίλεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη ζχκθσλα κε απηφ ζα θαηαξηίδεηαη επηκεηξεηηθφο πίλαθαο 

εξγαζηψλ ν νπνίνο ζα ζπλνδεχεη θάζε ινγαξηαζκφ. 



ΑΟΘΟΝ 14ν:    Δπζχλε κειψλ ζχκπξαμεο  

 Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο απνηειεί ζχκπξαμε, θάζε κέινο ηεο ζχκπξαμεο επζχλεηαη 

αιιειέγγπα θαη εμ’ νινθιήξνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

ΑΟΘΟΝ 15ν:  Δπζχλε – Απνδεκίσζε  

 Ν αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ηεο πξνζθνξάο, ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ 

ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, αιιηψο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

ΑΟΘΟΝ 16ν:  Γεληθέο ππνρξεψζεηο αλαδφρνπ 

 Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο.  

 Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε γηα κεηαβνιέο ζηε πεξαίσζε ππεξεζηψλ πνπ 

έγηλαλ ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ, 

αθφκα θαη αλ νη κεηαβνιέο απηέο θαζηζηνχλ ηηο εξγαζίεο ζηεξεφηεξεο ή βειηηψλνπλ ηε κνξθή ηνπο. 

 Γηα θάζε δαπάλε ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, απφ ηελ νπνία επήιζε κείσζε πνζνηήησλ, 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζζεί ρσξίο 

λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαθνηερληψλ. 

 Πε πεξίπησζε πνπ δίλεηαη πξνθνξηθή δηαηαγή ηξνπνπνηήζεσο ή ζπκπιεξψζεσλ ζηνλ ηφπν 

ησλ εξγαζηψλ, ιφγσ επείγνπζαο αλάγθεο, ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο εξγαζίαο λα παίξλεη, ζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηα Ξ.Γ. 778/80 θαη 1073/81 «Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

θ.ι.π.». 

 Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε απαηηνχκελν κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη λα πξνβεί ζηελ πξφιεςε νπνηνδήπνηε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ρψξνπ.  

 Ν αλάδνρνο επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο 

θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο, ηφζν ζηνλ πεξηνξηζκέλν φζν θαη ζηνλ γεληθφηεξν ρψξν ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ ζα νθείινληαη ζηα κεραλήκαηα, φξγαλα θαη κέζα, πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γη' απηφ θαη πξέπεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα νξγαλψζεη 

θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο εξγαζίεο ηνπ, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο δεκηάο ή θζνξάο, γηα ηηο 

νπνίεο ε ππεξεζία δελ ζα θέξεη θακία επζχλε. 

ΑΟΘΟΝ 17ν:     Ρήξεζε λφκσλ – αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ  

 Ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε λφκσλ, αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ θαη 

νθείιεη λα αλαθνηλψλεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηνλ Γήκν ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ 



αξρψλ, πνπ απεπζχλνληαη ή ηνπ θνηλνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, 

αζθαιείαο θ.ι.π. 

ΑΟΘΟΝ 18ν:     Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηεο πεξεζίαο 

 Νη παξνρέο ησλ Ν.Θ.Υ. (λεξνχ, ξεχκαηνο, ηειεθσληθά θαιψδηα) βαξχλνπλ ηελ πεξεζία 

(θχξην ηεο εξγαζίαο) θαη νθείιεη λα δηεπζεηεί ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ νθείινληαη ζε ζθάικαηα ηνπ αλαδφρνπ. Ν Γήκνο ζα 

ρνξεγήζεη ζηνλ αλάδνρν φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηήλ (νδεγίεο, ζρέδηα) ηα 

νπνία αθνξνχλ ζηα δίθηπα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

αξκφδην κεραληθφ ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα εληνπηζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν φια ηα πθηζηάκελα 

δίθηπα.  

 Δπίζεο, γηα ηπρφλ παξαγγειίεο πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, θαηφπηλ επζχλεο ηνπ Γήκνπ γηα 

ηεο αλάγθεο ηεο ζπληήξεζεο ησλ εξγαζηψλ,  πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ν αλάδνρνο ηνπιάρηζηνλ δέθα 

(10) εκέξεο λσξίηεξα, ψζηε λα κπνξεί λα παξαγγείιεη αιιά θαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά, εληφο ηνπ 

πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ηνλ Γήκν.   

ΑΟΘΟΝ 19ν:     Ξαξαθνινχζεζε εθηέιεζεο - παξαιαβή εξγαζηψλ  
 Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαη ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα νξηζηεί απφ ηνλ 

Γήκν Τπρηθνχ επηβιέπσλ θαη επηηξνπή παξαιαβήο. Ν επηβιέπσλ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ  θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ  

εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ, ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.  

 Ζ παξαιαβή παξάδνζεο ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ν Αλάδνρνο 

γίλεηαη  δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ Δπηηξνπή ή ν επηβιέπσλ ζα πξέπεη ην αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο λα 

θάλεη γξαπηψο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζηνλ Αλάδνρν φζν αθνξά ηνπο ρψξνπο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θαη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη άκεζα λα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο ψζηε ν ρψξνο λα 

παξαδνζεί ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 Δάλ δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο απφ ηνλ Γήκν ηφηε ε παξαιαβή- παξάδνζε ηνπ ρψξνπ 

γίλεηαη θαλνληθά φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφλ άξζξν. 

ΑΟΘΟΝ 20ν:     Ξξνζσπηθφ αλαδφρνπ 

 Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηηο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη ηερληθά θαηαξηηζκέλν 

θαη λα έρεη εκπεηξία ζηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο ηνπ, ζα αζθαιίδεηαη κε βάζε ηηο θείκελεο εξγαηηθέο 

δηαηάμεηο. Ρν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο 

αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη λα έρεη πιήξε εμνπιηζκφ Αζθαιείαο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ. Δπίζεο, ν 

Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη φιν ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα απαηηείηαη γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο θαη θαη’ ειάρηζην 8 εξγαδφκελνπο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο απφ Κάην σο θαη 

Πεπηέκβξην θαη θαη’ ειάρηζην 4 εξγαδφκελνπο ηνπο ππφινηπνπο κήλεο. Ν αλάδνρνο ζα είλαη 

βαξπλφκελνο απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο κε ηε δαπάλε κηζζνδνζίαο απηνχ θαη ηπρφλ άιιεο 



δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνχηνπ (αζθαιηζηηθά ηακεία, απνδεκηψζεηο, απνιχζεηο, αηπρήκαηα, δψξα 

θιπ).  

 O Γήκνο Τπρηθνχ δελ έρεη θακία εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 

ΑΟΘΟΝ 21ν:     Ξνηληθέο ξήηξεο – Έθπησζε αλαδφρνπ 

 Πε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε 

πιεκκεινχο άζθεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ν Γήκνο Τπρηθνχ, δειαδή ε Δπηηξνπή 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη πξνεηδνπνηήζεη 

εγγξάθσο ηνλ αλάδνρν δίλνληαο ηνπ εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ) 

εθφζνλ δελ ζπκκνξθσζεί, λα ηνπ επηβάιεη πξφζηηκν ην νπνίν κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ην 10% 

ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο. Δάλ ν αλάδνρνο εμαθνινπζεί λα κελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο 

ηεο Δπηηξνπήο, ηφηε ν Γήκνο Τπρηθνχ δχλαηαη λα ηνλ θεξχμεη έθπησην, λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θαη 

λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ, ελψ ζα δχλαηαη λα απαηηήζεη θάζε ζεηηθή θαη 

απνζεηηθή δεκία ηεο. Ξξηλ απφ ηελ έθπησζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν εηδηθή πξφζθιεζε ηεο 

Δπηηξνπήο, ε νπνία κλεκνλεχεη θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ελεξγεηψλ ή εξγαζηψλ 

πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο, αλάινγα κε απηά πνπ 

απαηηνχληαη. Ζ πξνζεζκία δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Ζ εηδηθή πξφζθιεζε 

θαη νη πξνζεζκίεο πνπ ηάζζνληαη κε απηήλ, δελ αλαηξέπνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλάδνρνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Ζ έθπησζε θεξχζζεηαη κε απφθαζε ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο ηεο Δπηηξνπήο κεηά ηελ 

εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξνζεζκία θαη εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ 

ζπκκνξθψζεθε κε απηήλ. Ζ απφθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δπν κελψλ απφ 

ηελ εθπλνή ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο. Θαηά ηεο απφθαζεο ν αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

ΑΟΘΟΝ 22ν:     Αζθάιηζε   

 Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη θαηάιιειν Αζθαιηζηήξην Ππκβφιαην πνπ 

ζα θαιχπηεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επζχλε ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο. Δηδηθφηεξα ε αζθάιεηα ησλ 

εξγαζηψλ πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ, ηελ 

εξγνδνηηθή ηνπ επζχλε, θαζψο θαη ηελ θαηά παληφο θηλδχλνπ εξγνιαβίαο. Ζ βεβαίσζε αζθάιηζεο 

ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ζηνλ Γήκν εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα πέληε (15) 

εκεξψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπλνιηθή επζχλε ηνπ Αλάδνρνπ γηα ηηο αμηψζεηο πνπ 

ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ Πχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ην χςνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα αθνξά ππαίηηεο 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ.  

Πε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο κπνξνχλ λα πξνζθνκηζζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Αζθαιηζηήξηα 

Ππκβφιαηα, απφ θάζε θνηλνπξαθηνχληα ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ πξέπεη λα θαιχπηεη ην χςνο ηεο 

πξνζθνξάο. 

ΑΟΘΟΝ 24 ν :     Δπίιπζε δηαθνξψλ 

 Αξκφδηα γηα θάζε δηαθνξά/δηέλεμε επί ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα. 
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10/05/2011 
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