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ΑΟΞΡΟΑΡΛΑ ΑΟΞ Ξ ΟΠΑΙΘΙΞ ΗΡ 24ηρ  ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗΡ 

ΗΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ 

 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ζηηο 9 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00, 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. 26133/5-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο 

Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε, 

δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξόεδξν 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην,  

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Βαθηξηδή Τηηίθα, απνύζα 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, απνύζα, αλαπιεξνύκελε από ηελ θ. Κνύκπα-Κνκλελνύ Άλλα 

6. Σνπκπαζάθε – Παπαδεκνύιε Κσλζηαληίλα,  

7. Φαξνθόπν Παληειή, σο κέιε 

 

Σπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο 

επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. 

  

Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΕΛΑ 1Ξ Η.Δ 

Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών και καθοπιζμόρ όπων ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην 

εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ «Σπηπεζίερ θύλαξηρ αζθάλειαρ δημοηικών κηιπίων Δήμος». 

 

 Από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75 παξ. 1 εδ. β΄ πεξ. 4 θαη 178 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΚΓΚ), 

ζπλάγεηαη ε ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ λα ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλνρξήζησλ 

ρώξσλ θαζώο θαη λα πξνζηαηεύνπλ ηελ θάζε είδνπο πεξηνπζία ηνπο κε ηξόπν επηκειή θαη απνδνηηθό. 

 Σηνπ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ζηνλ ΚΑ 00.6142.0003 κε ηίηιν 

«Υπεξεζίεο θύιαμεο αζθάιεηαο δεκνηηθώλ θηηξίσλ Γήκνπ», πξνβιέπεηαη πίζησζε ύςνπο 50.000,00 € γηα 

ηελ ελ ιόγσ δαπάλε ε νπνία λνκίκσο έρεη αλαιεθζεί. 

 

 Η θύιαμε αλαθέξεηαη ζηελ θξνύξεζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ν λένο Γήκνο Φηινζέεο-Χπρηθνύ. 

 

 Δηδηθόηεξα, αληηθείκελν ησλ σο άλσ εξγαζηώλ είλαη ε πξνζηαζία α) Τνπ ηξηώξνθνπ θηηξίνπ ηνπ 

Γήκνπ επί ηεο νδνύ Μαξαζσλνδξόκνπ 95 θαη β) ηνπ πεξηβάιινληνο πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ ηνπ θηηξίνπ από 

πξάμεηο δνιηνθζνξάο ηξίησλ, θινπή θαη βαλδαιηζκνύο θ.ι.π.. 

 



 Η θύιαμε ζα γίλεηαη  κε ζηαηηθό θύιαθα ζε εηήζηα βάζε, ζα ελεξγείηαη από ηνλ αλάδνρν θαη 

ζπγθεθξηκέλα από πξόζσπα πνπ απηόο ζα πξνζιάβεη ζηελ ππεξεζία ηνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα 

ηνπνζεηήζεη ζπζηήκαηα αζθαιείαο κε ηειεθσληθό επηινγέα ζε θύξην ζεκείν πνπ ζα ζηέιλεη κήλπκα γηα θάζε 

παξαβίαζε ζην θέληξν ηεο  εηαηξείαο, θαη ζην Αζηπλνκηθό Τκήκα Χπρηθνύ ή ηελ Άκεζε Γξάζε γηα πξόιεςε 

δνιηνθζνξώλ ώζηε λα επηηπγράλεηαη πιεξέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 

 Ο αλάδνρνο κε έλζηνιν επαγγεικαηία θξνπξό αζθαιείαο ππνρξενύηαη όηαλ θαη νπόηε ζεσξεί όηη 

απηό επηβάιιεηαη ζε πιαίζηα δηαθξηηηθόηεηαο θαη εππξέπεηαο ζηελ απνκάθξπλζε αλεπηζύκεησλ ή ππόπησλ 

αηόκσλ πέξημ ηνπ ρώξνπ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, έρνληαο ζπλερή επηθνηλσλία κε ην θέληξν 

επηρεηξήζεσλ ηεο εηαηξείαο γηα άκεζε θιήζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ Αζηπλνκηθνύ Τκήκαηνο.  

 

 Ο αλάδνρνο κεηά ην πέξαο ηεο βάξδηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεη θαζεκεξηλά γξαπηώο ζην 

Γήκν πεξηζηαηηθά ή ζπκβάληα, θζνξέο θ.ι.π.  

 

 Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζην Γήκν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζρέδην 

νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο πνπ αλαιακβάλεη. 

 

 Γηα ην ζθνπό απηό, ην Τκήκα ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο ζπλέηαμε ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2011 κειέηε 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπο όξνπο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ ηνπο νπνίνπο ζέησ ππόςηλ ζαο. 

 Παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Η Ξικονομική Επιηποπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

2. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 ηος Ν.3852/2010, 
3.Τιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 209 και 273 ηος Ν. 3463/06, 

4.Τιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν ηος Π.Δ.28/1980 «Πεπί εκηελέζευρ έπγυν και ππομηθειών  ηυν 
Ο.Τ.Α», 

5. Την ςπ’ απιθ.179/2011 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ με ηην οποία εγκπίθηκε η 
δαπάνη και τηθίζηηκε πίζηυζη 50.000,00 € ζε βάπορ ηος ΚΑ 00.6142.0003 ηος 

πποϋπολογιζμού ηος Δήμος, οικονομικού έηοςρ 2011 για ηιρ Υπηπεζίερ θύλαξηρ και αζθάλειαρ 
δημοηικών κηιπίυν ηος Δήμος, 

6.Την ςπ’ απιθ. 1/2011 μελέηη ηηρ Υπηπεζίαρ Δημοηικήρ Αζηςνομίαρ 
7.Την ςπ’ απιθ.215/9-12-2011 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ για ηην έγκπιζη ηυν 

ηεσνικών πποδιαγπαθών και ηον καθοπιζμό ηυν όπυν ηος ππόσειπος διαγυνιζμού, 
8. Την ςπ’ απιθ.89/2011 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ, με ηην οποία ζςγκποηήθηκε η 

επιηποπή διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ διαγυνιζμών παποσήρ ςπηπεζιών (επγαζιών), για ηο έηορ 
2011, 

      κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΦΜΑ 

  

Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε 
ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «Υπεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ» κε 

ηνπο θαησηέξσ όξνπο: 

1. Ο Γηαγσληζκόο αθνξά ηελ εξγαζία «Υπεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ» 
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 48.675,86€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

2. Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη ζα δηεμαρζεί κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα θαηαηεζνύλ ζην Γήκν ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηελ 16ε 
Ιαλνπαξίνπ 2012, εκέξα Γεπηέξα θαη από ώξα 10.00 π.κ. έσο ώξα 10.30 π.κ., ιήμε παξάδνζεο ησλ 

πξνζθνξώλ. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κε ηελ απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε όηη ζα πεξηέξρνληαη ζην Γήκν κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε εκέξα από ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνύ. 

3. Γηα ηελ αλσηέξσ εξγαζία δεθηνί ζην δηαγσληζκό γίλνληαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα. Οη ελδηαθεξόκελνη 

νθείινπλ λα ππνβάινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ καδί κε ηε πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά ειρ 
διπλούν (ζε πξσηόηππα ή ζεσξεκέλα αληίγξαθα): 



α) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ζα έρεη εθδνζεί έμη (6) ην πνιύ κήλεο πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, κε πηζηνπνίεζε εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή 

βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από δεκόζηα αξρή. 

β) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα 
πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία, ηόηε απαηηείηαη απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ γηα όια ηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη: 

 Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε. 

 Γελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, ή έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 

ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
δ) Πηζηνπνηεηηθό από αξκόδηα αξρή από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. Τν πηζηνπνηεηηθό 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο  αθνξά όινπο ηνπο απαζρνινύκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηώλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε 

δηαθνξεηηθνύο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη όρη κόλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α.). Σε θάζε πεξίπησζε ν νξγαληζκόο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο 

θάζε απαζρνινύκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηώλ θαη 
ησλ δηνηθνύλησλ ηελ Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. ζα πξνθύπηεη θαηά θαλόλα από ην θαηαζηαηηθό θαη ζεσξεκέλε 

θαηάζηαζε πξνζσπηθνύ θαηά εηδηθόηεηα ζηελ νπνία ζα εκθαίλεηαη ν αζθαιηζηηθόο νξγαληζκόο πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλνο ν θάζε απαζρνινύκελνο ζηελ επηρείξεζε ή ηπρόλ ηζνδύλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο, 
αλάινγα κε ηελ ρώξα πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο. Σε πεξίπησζε πνπ ε  θαηάζηαζε πξνζσπηθνύ ζε θάπνηα ρώξα 

δελ ζεσξείηαη από αξκόδηα αξρή, ηόηε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ θαηάζηαζε 
πξνζσπηθνύ θαη ηελ έλνξθε δήισζε ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή όπνηαο 

άιιεο αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη ην 
πεξηερόκελν ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ. Σε ρώξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ππεύζπλε δήισζε. Τα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο. 

ε) Δγγύεζε επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πνζνύ ζην δηαγσληζκό ίζνπ κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο 
δαπάλεο ήηνη : 2.433,80 €, ε νπνία λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο 

ηεο πξνζθνξάο. 

ζη) Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

δ) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη: 

 όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπο από δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ο.Τ.Α. 

 όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηή Γηαηάμεσλ θαη 

Νόκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ή πνηνλ όξν δελ απνδέρεηαη. 

 
4. Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζρέδην νξγάλσζεο ηεο παξνρήο ηεο  

ππεξεζίαο θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό πνπ λα απνδεηθλύεηαη ε εκπεηξία ηεο εηαηξείαο. Διάρηζηνο ρξόλνο 
εκπεηξίαο νξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ηξηώλ (3) ηειεπηαίσλ εηώλ. 

Σρεηηθά κε ηα ηππηθά πξνζόληα ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθόινπζα: 

    α. Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνύο, άδεηα εξγαζίαο θαη θαιή γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. 
    β. Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ή ηζόηηκνπ ηίηινπ ζπνπδώλ αιινδαπήο. 

    γ. Πξνζσπηθή άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θξνπξνύ αζθαιείαο από ην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο           

ηνπ Πνιίηε ή άιιεο ηζόηηκεο αξρήο ηεο αιινδαπήο. 
 

5. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ νη παξηζηάκελνη ζηελ αίζνπζα ηνπ 
δηαγσληζκνύ απνρσξνύλ θαη ε ζπλεδξίαζε γίλεηαη κπζηηθή. Σηε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ειέγρεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη πνηνη ζα απνθιεηζηνύλ. Σηε ζπλέρεηα ε 

ζπλεδξίαζε μαλαγίλεηαη δεκόζηα θαη ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλώλεη ηα νλόκαηα ησλ 
απνθιεηζζέλησλ θαη ηνπο ιόγνπο ηνπο νπνίνπο απνθιείζζεθαλ, ηνπο θαιεί δε λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα καδί κε ηελ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ηνπο. Οη θάθεινη ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ όζσλ έγηλαλ 
δεθηνί ζηε δεκνπξαζία απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά, νη δε πξνζθεξόκελεο ηηκέο αλαθνηλώλνληαη ζε επόκελε 

ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο. 



 6. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 45 εκεξώλ, ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

7. Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα εμεηδηθεύνπλ ζε ρσξηζηό θεθάιαην ηηο 

πξνζθνξάο ηνπο ηα παξαθάησ ζηνηρεία :  

α) Τνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ 

β) Τηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο  

γ) Τε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο, ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη. 

δ) Τν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο απνδνρέο απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ε) Τν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά. 

Σηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εύινγν πνζνζηό δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπο, ησλ αλαισζίκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνύ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λνκίκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 
θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη.  

8. Οη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε, πνπ 
απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο. 

9. Η θαηαθύξσζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζε ζπκκεηέρνληα πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ 

θξηζεί από ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ όηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηνπο 
όξνπο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. H θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ζρεδίνπ νξγάλσζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο 

πνπ αλαιακβάλεη είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο θαηά ηελ 

αμηνιόγεζε από ηελ Δπηηξνπή.  

10. Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηόο ηνπ Φ.Π.Α. κε ηνλ νπνίν ζα 

βαξύλεηαη ν Γήκνο. 

11. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ύζηεξα από πηζηνπνίεζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 

12. Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη από ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ θαηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ ζην ηειέθσλν 213-2014.700. 

13. Η δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί κε ηνηρνθόιιεζε ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζα δεκνζηεπηεί ζε 

εβδνκαδηαία ή ηνπηθή εθεκεξίδα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ. Τα 

έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

14. Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο: 

 Τνπ Π.Γ.28/1980 ¨Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ Ο.Τ.Α.», 

 Τνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2006) θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/2006, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

 Τελ παξ.13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3731/2008, 

 Τν άξζξν 83 ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α), 

 Τελ ππ’αξηζκ.35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/11-8-2010 ηεύρνο Β) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ. 

 
Η απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 215/2011 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ξ ΟΠΞΕΔΠΞΡ Α ΛΕΚΗ 

ΟΑΜΕΚΗΡ ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ Τανακούλαρ Αθανάζιορ 
 Κάβδα Ελένη 

Ακπιβέρ Απόζπαζμα Ροςμπαζάκη-Οαπαδημούλη Ιων/να 
Από ην πξαθηηθό ηεο 24ηρ Σπλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2011. 
Χπρηθό, 13-12-2011 

Ιούμπα-Ιομνηνού Άννα 

Ταποκόπορ Οανηελήρ 
 

Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ  

  
  

  
ΟΑΜΕΚΗΡ ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ  

 


