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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..28η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-12-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..415/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..28η/21-12-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..21η ∆εκεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..8:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..35280/16-12-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΑΠΟ∆ΟΧΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ- 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άσκηση ή µη ανακοπής κατά της µε αρ. 7854/2016 διαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Aθηνών, µε την οποία έγινε δεκτή η από 
02/12/2016 αίτηση του Μυρογιάννη Θεοδώρου και διατάσσεται ο ∆ήµος να πληρώσει 
το ποσό των 24.180,00€ νοµιµοτόκως  για την εκτέλεση της Υπηρεσίας : «Ενοποίηση 
του αστικού ιστού του ορεινού όγκου της Πεντέλης µέσω ανάδειξης δικτύου 
µονοπατιών,παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού περιβαλλοντικής 
δραστηριοτητας και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας για την ανάδειξη του 
τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του ∆ήµου ∆ιονύσου» δυνάµει της από 
16539/15/06/2016 σύµβασης  και 678,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας 
για την µίσθωση χώρου στέγασης ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  πρακτικού Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια 
Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων για την οµάδα Γ (Ξυλεία) και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού  και  κατακύρωσης διαγωνισµού για την προµήθεια 
τροφίµων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το ΝΠ∆∆ " ΕΣΤΙΑ "». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού ( ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ).». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή συνολικού 
ποσού 231.389,69 € λόγω ανάκλησης χρηµατοδότησης των έργων: α) «Κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο ΟΤ 102», β) «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ Άνοιξης» και γ) «Τεχνική βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου 
κλπ».». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Χανιώτη 
Παναγιώτας (2.469,60) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους         
2016 (ΤΑΠ)». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς ποσού (3.000) τριών χιλιάδων ευρώ από την 
Τράπεζα Πειραιώς, για πραγµατοποίηση διήµερης εκδήλωσης της παιδικής χορωδίας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο θέατρο Αρσακείων -Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – 
Περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες - Κοπή 
Ψηλών ∆ένδρων – Εγκατάσταση και µεταφορά κάδων µπαζών)» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 

� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 120.000,00 € για το 
έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του ∆ήµου ∆ροσιάς»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.200,00€  για την 
‘Συνδροµή λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης- σύνταξης τευχών δηµοπράτησης 
δηµοσίων έργων’». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Τροποποίηση του Πίνακα Ακινήτων Απογραφής 01/01/2011 της ∆.Ε. 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την Προµήθεια 
«αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο)» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του συνοπτικού διαγωνισµού.». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Καλαφατέλης Ιωάννης 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Στάικος Θεόδωρος  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..415/2016.. 
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� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Έχοντας υπόψη: 
α) τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
β) τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
γ) τον Ν.4412/8-8-16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 
δ) τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
ε) την 249/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της Προµήθειας Παροχής Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού, 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν η ανάγκη 
ασφάλισης των οχηµάτων του ∆ήµου. 

1. για την έγκριση της µε αριθµό 32/2016 Μελέτης «Προµήθεια Παροχής 
Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού», µε CPV 90611000-3 «Υπηρεσίες 
Οδοκαθαρισµού», ενδεικτικού προϋπολογισµού 56.772,16 Ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%,   

2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού συνοπτικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του 
∆ήµου, 

3. για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Παροχής Υπηρεσίας Εργασίας 
Οδοκαθαρισµού» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης συνολικού 
ποσού 56.772,16 Ευρώ  ως εξής: 

• µε χρέωση ποσού 1.000 € στον  Κ.Α. 20.6277.0005 µε τίτλο «Παροχή 
Υπηρεσιών Εργασιών Καθαριότητας, Οδοκαθαρισµού & Συντήρηση 
Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών κλ Κοινοχρήστων Χώρων των 7 ∆ηµ. 
Κοινοτήτων του ∆ήµου)», ο.ε. 2016,  

• µε χρέωση ποσού 55.772,16 € σε αντίστοιχο Κ.Α. του ο.ε. 2017, και 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2016).  

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 

Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση 

ΑΔΑ: 6ΞΞΘΩ93-Δ9Τ



Σελίδα 4 από 47 
 

των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις 
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις),  

� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  

� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  

� την 249/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Την αριθ. 925/2016 ΠΑΥ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      

1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 32/2016 Μελέτη «Προµήθεια Παροχής Υπηρεσίας 
Εργασίας Οδοκαθαρισµού», µε CPV 90611000-3 «Υπηρεσίες 
Οδοκαθαρισµού», ενδεικτικού προϋπολογισµού 56.772,16 Ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%,   

2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού συνοπτικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, ως κατωτέρω: 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος,   /12/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ :  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου Φωτεινή   
ΤΗΛ : 213 2030638.- Fax : 2132030630 
e-mail:theodosiadou@dionysos.gr  
                                                              
  

 
ΘΕΜΑ :  ∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την Προµήθεια Παροχής Υπηρεσίας 
Εργασίας Οδοκαθαρισµού . 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισµός για ανάδειξη 
µειοδότη µε σύναψη σύµβασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των 
εργασιών  όπως αυτά προσδιορίζονται µε 
την 32/2016 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ηµεροµηνία:.......... 
Ηµέρα:......... 
Ώρα: από10:00πµ, έως 10:30πµ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού ∆ηµαρχείου, 
∆ήµου ∆ιονύσου επί της Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 1 , Άγιος Στέφανος, Τ.Κ. 14565 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Παροχή Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού , 
CPV  εργασιών  90611000-3  
" Υπηρεσίες Οδοκαθαρισµού " 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 56.772,16€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής τµηµατικά, µε σύνταξη του 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήµατος (όχι πέραν του 
µηνός), µετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού και 
ποσοτικού ελέγχου και την διαπίστωση ότι η 
εργασία είναι επιµεληµένη και σύµφωνη µε τους 
όρους της µελέτης, καθώς και την έκδοση του 
αντίστοιχου τιµολογίου παροχής υπηρεσιών. 
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα καταρτιστεί θα 
έχει διάρκεια 5 µηνών . 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ  Από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης και  σύµφωνα µε την υπ αριθ 
32/2016 µελέτη την ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος  . (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ∆ήµος ∆ιονύσου ( 7 ∆ηµοτικές ενότητες ) ως 

ορίζει η υπ αριθ 32/2016 µελέτη την 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος  . 
 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του δηµοσίου 
και τρίτων νόµιµες κρατήσεις  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 64 
παρ. 2 του Ν. 4172/2013.  

 
 

Έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
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1.  Ν 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο 
εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 
 
2.  N. 4250/2014 (ΦΕΚ A’ 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) 
και λοιπές ρυθµίσεις». 
 
3.  Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) « Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και 
στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας». 
 
4.  Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
5.  Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως και 138, καθώς και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 
160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασµό µε το άρθρο 201 του ιδίου νόµου περί έναρξης ισχύος 
τους. 
 
6.  Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120) «Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». 
 
7.  Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
8.  Οι διατάξεις της µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκυκλίου µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
 
9.  Ν. 4320/2015 ( ΦΕΚ Α’ 29) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις», άρθρο 37.  
 
10. Υ.Α. Π/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β' 1317) «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο». 
 
11.  Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
 
12.   Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
 
13.  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
14.  Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».  
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15.  Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆)», οι διατάξεις του οποίου 
έχουν αναλογική εφαρµογή για την ανάθεση της υπόψη σύµβασης, συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις 
του προαναφερόµενου Π.∆. 60/2007. 
 
16. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 
 
17. Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173)«∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων − 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄51). 
 
18.  Ν. 3469/06 (ΦΕΚ Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις». 
 
19.  Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις». 
 
20.   4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107), υποπαραγρ. Ζ5 της παραγρ. Ζ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές». 
 
21.  Υ.Α. ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΕΚ Β' 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την 
εφαρµογή του ηλεκτρονικού παράβολου». 
 
22.  Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, ̈ Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια¨ και άλλες διατάξεις». 
 
23.  Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 213/2008 της Επιτροπής της 28.11.2007 «για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού 
λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον 
αφορά την αναθεώρηση του CPV. 
 
24. Οδηγία 2013/16/ΕΕ του Συµβουλίου της 13.5.2013 για την προσαρµογή ορισµένων Οδηγιών στον 
τοµέα των ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λόγω προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕΕΕ L 158/10.06.2013). 
 
25.  Το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις». 
26. Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 
27.  Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.∆. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. 110 Α/1986), «Κωδικοποίηση των 
διατάξεων του Ν. 489/1976, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον Ν. 1569/1985 (Φ.Ε.Κ. 
Α/183/85) και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 1019/1981 (Φ.Ε.Κ. Α/253/81) και 118/1985 (Φ.Ε.Κ. Α/35/85)». 
 
28.  Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 13 του Ν. 2623/1998 (Φ.Ε.Κ. 139 Α/1998), «Ανασύνταξη των 
εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών, 
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εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», σε συνδυασµό µε την Ελ. Συν. Πράξη 
345/2006 Τµ. 7. 
 
29.  Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 3557/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 100) «Τροποποίηση του Π.∆. 
237/1986 µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 και άλλες διατάξεις». 
 
30.  Οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία 
ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις». 
 
31.  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
 
32.  Υ.Α. 35130/739/2010 (ΦΕΚ Β' 1291) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων». 
 
33.  Το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος». 
 
34.  Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 
«Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 
 
35.  Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», όπως ισχύει. 
 
36.  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
37.  Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 194), «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους ∆ιατάκτες». 
 
38.  N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής  Στρατηγικής 
2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016». 
 
39.   Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/2014 
 
40.  Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην των ήδη αναφεροµένων) 
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 
στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης υπηρεσιών, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
41.  Οι σχετικοί ισχύοντες Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το 
Περιβάλλον και τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων γενικότερα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 
 
42. Τις αριθ. πρωτ. 1867/27956/3.9.2014 (Α∆Α: 6Ε67Ω93-ΦΗΜ) και 460/6280/6.3.2015 
(Α∆Α: ΒΖΘΛΩ93-ΛΓΦ) αποφάσεις ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων. 
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43.  Την   249/20-12-2016  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας /υπηρεσίας. 
 
44.  Την υπ΄ αριθ. 32/2016  µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου που 
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 
 
45. Την υπ’ αριθ.     /2016  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν: α) 
η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 56.772,16 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α:  20.6277.0005  
µε τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Εργασιών Καθαριότητας , Οδοκαθαρισµού & Συντήρηση 
καθαριότητας (Οδών, Πλατειών κλ Κοινόχρηστων Χώρων των 7 ∆ηµ. Κοινοτήτων του 
∆ήµου)  β) η υπ΄ αριθ. 32/2016 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
46. Την ανάγκη του ∆ήµου  για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα Υπηρεσιών . 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 

1. Συνοπτικό διαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την Προµήθεια Παροχής 
Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου ∆ιονύσου  
συνολικού προϋπολογισµού 56.776,16 Ευρώ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο 
των Υπηρεσιών  όπως αυτά προσδιορίζονται µε την 32/2016 µελέτη τη ∆/νσης Περιβάλλοντος 
(παράρτηµα Γ), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη (άρθρο Α Τεχνικής Έκθεσης & Περιγραφής ) που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας . 
 
2. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια πέντε  (5) µήνες .  
 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου (1ος 

όροφος) 

Έως τη .........    
  /    /2016 &  
ώρα 15:00µµ. 

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων κεντρικού 
δηµαρχείου, ∆ήµου ∆ιονύσου 
(1ος όροφος) 

/  /2017  

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που είναι αναγνωρισµένοι προµηθευτές του 
δηµοπρατούµενου αντικειµένου και  που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια 
της παρούσας. 
 
4. Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονοµικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την κρίση 
της επιτροπής συµφώνως άρθρου 117, παράγραφος 4, Ν.4412/16. 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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Ο προϋπολογισµός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 56.7772,16 Ευρώ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ  
 
Η δαπάνη θα καλυφτεί από ιδίου πόρους των φορέων και συγκεκριµένα :  

1. ποσό 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0005 µε τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών 
Εργασιών Καθαριότητας , Οδοκαθαρισµού & Συντήρηση Καθαριότητας (Οδών , 
Πλατειών κλ Κοινόχρηστων Χώρων των 7 ∆ηµ. Κοινοτήτων του ∆ήµου)  του 
οικονοµικού έτους 2016, και  

2. ποσό 55.772,16€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0005 µε τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών 
Εργασιών Καθαριότητας , Οδοκαθαρισµού & Συντήρηση Καθαριότητας (Οδών , 
Πλατειών κλ Κοινόχρηστων Χώρων των 7 ∆ηµ. Κοινοτήτων του ∆ήµου) του 
οικονοµικού έτους 2017. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
Αναθέτουσα Αρχή :∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού)  
∆ιεύθυνση Αναθέτουσας :ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 
Τ.Κ.  Αναθέτουσας:  14565,  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Τηλέφωνο : 213-2030638 (όλες τις εργάσιµες ηµέρες 13:00 -15:00). 
Τηλεµοιότυπο: 2132030630 
AΦΜ: 997690910 
∆ΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 
 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 

1. ∆ΗΜΟΣ ∆ιονύσου, Α.Φ.Μ. 997690910, ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς , έδρα: Λ.Λ.Μαραθώνος 
29 &Αθ. ∆ιάκου, 14565 Άγιος Στέφανος   

 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούµε να επικοινωνείτε : 
α. ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού: Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Θεοδοσιάδου 
Φωτεινή   τηλ. 2132030638 (13:00-15:00) ή εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, e-
mail: theodosiadou@dionysos.gr .  
β. Τεχνικές προδιαγραφές: ∆/νση Περιβάλλοντος, αρµόδιος υπάλληλος Σπυρίδων 
Μαντόπουλος τηλ. - 2108004830 (13:00-15:00) ή εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού 
µηνύµατος, e-mail: mantopoulos@dionysos.gr .  .  

 
 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας 
προκήρυξης και το άρθρο 117 του Ν. 4412/16. Τα παραρτήµατα «Α΄» (Γενικοί όροι), «Β΄» 
(Ειδικοί Όροι), «Γ΄» (Πίνακες Υπηρεσιών/Τεχνικές Προδιαγραφές), «∆΄» (Υπόδειγµα 
Οικονοµικής Προσφοράς), της παρούσας διακήρυξης, αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα 
αυτής. Οι ειδικοί όροι και το παράρτηµα «Γ’» κατισχύουν των γενικών όρων .  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
«Α΄» Γενικοί όροι 
«Β΄» Ειδικοί όροι 
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«Γ΄» Πίνακες Υπηρεσιών/Τεχνικές Προδιαγραφές 
«∆΄» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1°: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν κλειστές έγγραφες 
προσφορές µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού στο Γραφείου 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και ώρα 15.00µ.µ., στη διεύθυνση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος στον 1ο όροφο. Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυµούν 
µπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, την καθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισµός. 
 
2.Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται 
από το πρωτόκολλο µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου  µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού  
  
3. Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν . 
 
4. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο 
συµφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «προσφορά» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονοµικού φορέα).  
 
5. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εµπεριέχει 
τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92, 
παράγραφος 2, Ν.4412/16 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις: 
 
6.1. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί 
ποινή απόρριψης) µε την ένδειξη 
 
‘’ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’: 
 
Ι. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, συµφώνως περ. (αα) του εδ. 
(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία: 
 
(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν (παράρτηµα Β). 
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(β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσής της (παράρτηµα Β) : 
i. ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
ii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους συµφώνως 
παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
iii. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7 του ίδιου άρθρου. 
iv. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και αναγράφεται και το ειδικό επάγγελµα , 
συµφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.  
 
Επισηµαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση ανωτέρω παραγράφου θα συντάσσεται ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, από έκαστο αρµόδιο πρόσωπο ή 
εκπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο κατάλληλα για την πράξη αυτή (µε προσκόµιση αντίστοιχης 
εξουσιοδότησης), σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 (αα) και 1 (ββ) του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. (παράρτηµα Β) 
 
(γ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για 
την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 6(α)(1)(β) παρόντος παραρτήµατος συµφώνως άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016. 
 
ΙΙ. Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του προσφέροντος (Παραστατικό/έγγραφο 
σύστασης εταιρείας) συµφώνως περ. (γγ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του 
Ν.4412/2016.(παράρτηµα Β) 
 
ΙΙΙ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό 
µε εκπρόσωπό τους συµφώνως περ. (δδ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016. 
.(παράρτηµα Β) 
 
∆ιευκρινίζουµε ότι τα Νοµιµοποιητικά έγγραφα των Νοµικών Προσώπων (Οικονοµικών 
Φορέων ) περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και πρέπει προσκοµιστούν επί 
ποινή αποκλεισµού  
 
 
IV. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του N.1599/1986, η οποία πρέπει να φέρει 
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών ότι γίνονται, πλήρως και ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί 
όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης. (παράρτηµα Β) 
 
6.2 Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί 
ποινή απόρριψης) µε την ένδειξη ‘'ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’: 
 
I. Πίνακας προσφερόµενων υπηρεσιών µε την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και ποσότητα, µε 
υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Παραρτήµατος «Γ΄» και χωρίς να περιλαµβάνονται οι προσφερόµενες τιµές. 
 
ΙΙ. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες από τα οποία να προκύπτουν τα 
απαραίτητα προσόντα για συµµετοχή στο διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.32/2016 
µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
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ΙΙΙ. Προσκόµιση  βεβαιώσεων  καλής εκτέλεσης  εργασιών σε παρόµοιες εργασίες κατά την 
τελευταία διετία . 
 
IV.Πιστοποιητικά µε τα οποία να βεβαιώνεται η τήρηση πρότυπων διασφάλισης ποιότητας 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ή ισοδύναµα αυτών .  
 
 
6.3 Σε Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

Ι. Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονοµική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 
απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής: (Η οικονοµική προσφορά να προσκοµίζεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή (οπτικό ή µαγνητικό µέσο, π.χ cd κτλ). 

Θα υπάρχει ανάλυση δαπάνης όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  άρθρο ΣΤ  και θα είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 12 (Λοιποί όροι) της ειδικής συγγραφής του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ . 
 
ΙΙ. Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) για τα είδη που αναφέρονται  
αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του παραρτήµατος «Γ΄». Κριτήριο σύναψης σύµβασης θα 
είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάση του κόστους µε χρήση προσέγγισης 
κόστους-αποτελεσµατικότητας όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτηµα Γ (ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων , άρθρο 3).  
 
ΙΙΙ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της 
αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. 
 
IV. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την οριστική 
ολοκλήρωση της σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της 
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν αυτών, µέχρι την οριστική 
παραλαβή και την αποπληρωµή του συνόλου του Παραρτήµατος «Γ΄». 
 
V. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την 
τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
 
VI. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν 
τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα 
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή 
να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
 
VII. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιµων/ισοδύναµων προσφορών, ισχύουν τα οριζόµενα στο 
άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
 
I. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, το κάθε µέλος θα πρέπει να διαθέτει το 
σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών που είναι τα ελάχιστα τα οποία πιστοποιούν την 
επάρκεια των συµµετεχόντων για να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις του 
∆ιαγωνισµού. 
 
II. Στην περίπτωση που στον παρόντα διαγωνισµό οι συµµετέχοντες είναι νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί (όχι δηλαδή φυσικά πρόσωπα), θα πρέπει 
επιπροσθέτως των ανωτέρω να υποβάλλεται στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι το άτοµο που θα αναλάβει την προµήθεια των ειδών  θα 
παραµείνει αµετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Τα στοιχεία του εν 
λόγω ατόµου δύναται να δηλωθούν από τον Ανάδοχο κατόπιν της κατακυρωτικής απόφασης 
και προ της υπογραφής της σύµβασης. Κατά τα λοιπά και αναφορικά µε τους οικονοµικούς 
φορείς ισχύουν τα αναφερόµενα σε άρθρο 19 του Ν. 4412/16. 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν κλειστές έγγραφες 
προσφορές µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού στο Γραφείου 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και ώρα 15.00µ.µ. , στη διεύθυνση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου, Τ.Κ. 14565  Άγιος Στέφανος στον 1ο όροφο. Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυµούν 
µπορούν να  καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού,  την καθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισµός. 
Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Tο πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα www.dionysos.gr  και 
έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) 
ηµερολογιακές ηµέρες (άρθρο 97, παρ.4, Ν.4412/2016), προθεσµία που αρχίζει από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, µέχρι 240 ηµέρες. 
 
4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 
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1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. 
 
2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη 
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 
α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 
β. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
γ. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο. 
δ. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 
ε. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή ή είναι υπό αίρεση. 
στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη 
ζ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης 
η. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα και δεν 
διορθώνονται/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
θ. Έλλειψη κατάθεσης δειγµάτων, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
ι. Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
ια. Προσφορά που υπερβαίνει το προϋπολογισθέν κόστος του  σύνολο των ειδών κάθε οµάδας 
(Α έως και Ε) του Παραρτήµατος «Γ΄»,  
ιβ. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα 
ενώπιων της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Κατά την αποσφράγιση δύναται να παρίστανται εκπρόσωποι των υποψήφιων αναδόχων, οι 
οποίοι οφείλουν να φέρουν κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης. 
Η αποσφράγιση προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών , µε τη σειρά που επιδόθηκαν. 

1) Κάθε φάκελος που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς. 
2) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται  από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο 
3) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από 

την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
4) Η επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και τις 

τεχνικές προσφορές, αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες. 
5) Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, 
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

6) Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται δηµόσια µετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες µόνο προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές. Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντα ή δεν θα 
είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Αυτοί που δικαιούνται 
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, 
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λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών 
που προσφέρθηκαν. 
Σε περιπτώσεις που λόγο του πλήθους των προσφορών και του όγκου των στοιχείων 
τους δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση αυθηµερόν της διαδικασίας ελέγχου των τυπικών 
δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ορίσει στο 
πρακτικό της ηµεροµηνία και ώρα- που θα γνωστοποιήσει στους διαγωνιζόµενους-
συνέχισης της διαδικασίας, οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς τους, φυλάσσονται µε 
φροντίδα του προέδρου της Ε.∆., προκειµένου να αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές την ηµεροµηνία που 
θα ορισθεί. 

7) Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστέφονται 
στους ενδιαφερόµενου. 

8) Σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε τον προσωρινό µειοδότη 
προµηθευτή 

9) Πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προς τον προσωρινό µειοδότη για την 
προσκόµιση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται από το παράρτηµα Β της 
διακήρυξης. 

10) Έλεγχος των δικαιολογητικών και σύνταξη πρακτικού µε το οποίο η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Ο.Ε. την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η Ανάδειξη του αναδόχου θα προκύψει από την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά (Ν. 4412/2016 άρθρο 86 & 87) βάση της τιµής απόκτησης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης απόφασης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή κατά 
της διακήρυξης µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών συµφώνως άρθρου 127 ,Ν.4412/2016. 
 
2. Η ένσταση υπόβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών , µετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ 
∆ηµοσίου , ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της 
σύµβασης. Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µετά από έκδοση 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το  παράβολο επιστρέφεται µε 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
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1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το 
δικαίωµα: 
α. Να αποφασίσει τη µαταίωση, µετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού. 
β. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του, µε τροποποίηση ή 
µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης. 
γ. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες 
διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
3. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ∆ιονύσου, ο 
προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης που θα περιλαµβάνει: 
 

� Τον τόπο και το  χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους. 
3. Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
4. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
5. Την συµφωνηθείσα τιµή. 
6. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή. 
7. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
8. Τον τρόπο παραλαβής. 
9. Τον τρόπο πληρωµής  
10. Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού  
11. Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών 
12. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

 
2. Η Σύµβαση ισχύει για πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της . 
3. Επισηµαίνεται ότι η διάρκεια της Σύµβασης αφορά στο χρόνο εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτές από τα συµβαλλόµενα µέλη. 
 
4. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε 
δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
5. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
ολοκλήρωση της προµήθειας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση τη ∆ιακήρυξη και την προσφορά κατά 
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
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6. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατόπιν έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης και 
κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς 
της προσφοράς, ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της 
προσφοράς του κατά τον εκτιµώµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης 
απαιτούµενο χρόνο. 
 
7. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση σε προθεσµία 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού 
από τον ∆ήµο προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η 
Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 
 
8. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το 
Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 
παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του συνολικού τιµήµατος της «Σύµβασης» 
εκτός ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 72, παρ.1β του Ν. 4412/2016 χρονικής ισχύος 
µεγαλύτερης του συµβατικού χρόνου παράδοσης του  συνόλου  των ειδών κάθε οµάδας (Α 
έως και Ε) του Παραρτήµατος «Γ΄» κατά  εξήντα (60) ηµέρες.  
 
2. Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται για Συµβάσεις συνολικού τιµήµατος 
άνευ ΦΠΑ, ίσου ή µεγαλύτερου του ποσού των δέκα (10.000,00) ευρώ. 
 
3. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµφώνως άρθρου 72, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 
 
2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
 
3. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. 
 
4. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
του συµβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο µήνες µετά την οριστική και 
ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια  ειδών. 
 
5. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
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6. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής 
προστίµου. 
 
7. ∆εν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισµό, εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
 
8. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
 
9. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 
του Ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΓΑΘΩΝ  
 
1. Έναρξη παράδοσης των υπηρεσιών : Άµεσα από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 
 
2. H εν λόγω παραγγελία θα τοποθετείται µετά την υπογραφή της Σύµβασης. Ωστόσο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συµφωνηθεί από τα δύο µέρη η τοποθέτηση της 
παραγγελίας µπορεί να γίνει µετά την ανάδειξη Αναδόχου και πριν την υπογραφή σύµβασης. 
Σε αυτή τη περίπτωση, η παράδοση θα γίνεται µε την έκδοση δελτίου αποστολής και 
προσωρινού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια κατά περίπτωση Επιτροπή, ενώ η 
έκδοση του σχετικού τιµολογίου πώλησης και οριστική παραλαβή θα εκδίδονται µετά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
4. Η παραλαβή των αγαθών θα γίνει από αρµόδια επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
παράρτηµα «Γ» µε την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής σύµφωνα 
µε τα άρθρα 216 και 219 του Ν. 4412/2016. 
 
5. Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, που 
θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συµβατικού χρόνου και 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε παράγραφο 2 άρθρου 217 Ν. 4412/2016. 
 
6. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες  δεν παραδοθούν από τον ανάδοχο µέσα στα χρονικά όρια 
που ορίζονται στην διακήρυξη , του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις. 
 
7. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας εµπρόθεσµης 
παράδοσης των συµβατικών υπηρεσιών, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 
8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ηµερών από τότε που συνέβησαν, συµφώνως άρθρου 
204 του Ν.4412/2016. 
 
9. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη µη 
υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της Σύµβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική 
περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
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1. Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, vα υπογράψει 
τη Σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 
στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 
2. Με την ίδια διαδικασία ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύµβαση 
και από κάθε δικαίωµα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε ή δεν παρέδωσε τις 
απαιτούµενες υπηρεσίες µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε 
µετά από αίτησή του σύµφωνα µε άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 . 
3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύµβαση, εφόσον: 
α. Η Σύµβαση δεν υπογράφηκε  µε ευθύνη του ∆ήµου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, Σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου (επιτροπή προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου), το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
 
5. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού και πάντως µέχρι τη 
λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, συµφώνως άρθρου 217 του 
Ν.4412/2016, επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 218 του 
Ν.4412/2016. 
 
6. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας εµπρόθεσµης 
παράδοσης των συµβατικών υπηρεσιών, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 
 
9. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος 
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του ∆ήµου ∆ιονύσου από την 
µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
10. Σε περίπτωση παράδοσης υλικών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογηµένα από την επιτροπή παραλαβής, ο 
ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών µε άλλα που να είναι 
συµφώνως των όρων της σύµβασης, εντός προθεσµίας που θα οριστεί µετά από απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε παράγραφο 1 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. 
 
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα αυτών που 
απορρίφθηκαν εντός της προθεσµίας που του ορίστηκε κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόµενες κυρώσεις (παρα. 2 άρθρου 220 Ν. 4412/2016). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), για το µέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται, µε το 
αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά από κάθε τµηµατική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.  
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Μετά από την έκδοση εντάλµατος πληρωµής από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω της Ταµειακής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
2. Η τιµολόγηση θα πραγµατοποιείται από τους αναδόχους των παρεχόµενων  αγαθών µε το 
πέρας έκαστου µηνός/παράδοσης και εντός του πρώτου δεκαήµερου του επόµενου µήνα. 
 
3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το 
επιβάλουν και µετά από συµφωνία µε τον αντισυµβαλλόµενο εντός εξήντα (60) ηµερών, 
υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου από τον ανάδοχο συνοδευµένο από τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά. 
 
4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . 
(τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 
 
5. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία της παραλαβής  
των αγαθών, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 
 
6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 
α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη 
θεώρηση αυτού. 
β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 
 
7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον µε τις κάτωθι κρατήσεις: 
α.  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,10% 
β. Χαρτόσηµο επί της κράτησης (α): 3% 
γ. Υπέρ ΟΓΑ επί της κράτησης (β): 20% 
 
8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 64 του Ν. 
4172/2013 φόρος εισοδήµατος 8% για τη παροχή υπηρεσιών και 4% για πώληση αγαθών. 
 
9. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση 
µεταβολής της νοµοθεσίας 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
∆εν απαιτείται η κατάθεση δειγµάτων µε την υποβολή προσφοράς για τη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό. 
 
Στην περίπτωση που η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, 
απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα κατάθεση δειγµάτων της διακήρυξης , τότε αυτός θα 
πρέπει , επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει δείγµατα των προσφεροµένων ειδών, εντός 
πενθηµέρου από την επόµενη της ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης του.  
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∆είγµατα που δεν είναι κατά τρόπο εµφανή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της διακήρυξης , 
δεν γίνονται δεκτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την 
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ’ αφορµής της , η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο Προµηθευτής καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυση τους , σύµφωνα µε τους κανόνες 
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι 
δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που 
εδρεύουν στην Αθήνα. 
 
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις , εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων σε διαιτησία, αντί στα δικαστήρια, 
σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν . Αν δεν 
επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 
 
2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις 
περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. ∆εν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύµβασης. 
 
2. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η Σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου σύµφωνα µε τα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 

 
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
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2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής κατά περίπτωση έως την καταληκτική ική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών.  
 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της 
οικείας χώρας, έκδοσης τελευταίου 6µήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας 
της χώρας εγκατάστασής του.  
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. 
 
4) Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης, όπου θα φαίνεται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους( ειδικό επάγγελµα), που θα έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
του διαγωνισµού. 
 
5) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση. 
 
6) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α'188). 
. 

 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ) 
 
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, µε όλα τα 
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 
 
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.  αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιηµένο ισχύει, 
νόµιµα δηµοσιευµένου, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 
δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 
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- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρµόδια 
∆ιοικητική Αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 
δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία 
έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς 
και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του 
∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
δηµοσιότητας, αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής για την 
καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του ∆.Σ. µε το οποίο να εγκρίνεται η συµµετοχή της 
Εταιρείας στη συγκεκριµένη διαδικασία. 
 
--Οι Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρείες πέραν των προαναφερθέντων πιστοποιητικών θα 
πρέπει να προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
�� ΦΕΚ δηµοσίευσης της αρχικής έγκρισης της άδειας λειτουργίας της ανώνυµης 

ασφαλιστικής εταιρείας. 
�� ΦΕΚ δηµοσίευσης της σύστασης της Α.Ε. και όλες οι επόµενες τροποποιήσεις του  

καταστατικού αυτής. 
�� ΦΕΚ δηµοσίευσης του νόµιµου ∆.Σ. της Α.Ε. 
�� Πιστοποιητικό της αρµόδιας εποπτικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει, ότι η 

υποψήφια ασφαλιστική ανώνυµη εταιρία συνεχίζει να λειτουργεί νοµίµως και για ποιους 
συγκεκριµένα κλάδους ασφάλισης. (τουλάχιστον 6µηνης έκδοσης), 

• Ισολογισµό για τα (3) τελευταία έτη 
• Πρακτικό του ∆.Σ.της Α.Ε. που εγκρίνει τη συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. 
 
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση ∆ιοικητικής ή 
∆ικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο 
Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι 
έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
 
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων προσκοµίζονται:  
Αντίγραφο του καταστατικού του Νοµικού Προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα 
του, η τήρηση των προβλεπόµενων κανόνων δηµοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση 
και στις µεταβολές αυτού, καθώς και, συµπληρωµατικά, για τα Νοµικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή 
άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (∆.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης 
του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, 
ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της 
αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτού.  
 
Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκοµίζουν 
υποχρεωτικά:  
1. Για κάθε µέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, 
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό νοµικό 
πρόσωπο, συνεταιρισµός) όπως περιγράφονται ανωτέρω.  

ΑΔΑ: 6ΞΞΘΩ93-Δ9Τ



Σελίδα 25 από 47 
 

2. Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, µε το οποίο:  
� Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία  
� Αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος της υπηρεσίας που αναλαµβάνει κάθε 

µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.  
� ∆ηλώνεται ότι όλα τα µέλη αναλαµβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη 

για τις υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε 
τα Τεύχη της ∆ιακήρυξης, εκτέλεση της προµήθειας  

� ∆ηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας  

� Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των µελών της για τη 
συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των 
µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο 
∆ιαγωνισµό 
 
  O  ∆ήµαρχος  

 Μ.Ε.∆.  
Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
   

 
 

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
          
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Α. Γενικά 
 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου σκοπεύει στην υλοποίηση ενός συστηµατικού προγράµµατος καθαριότητας των 
οδών και των κοινόχρηστων χώρων στις επτά (7) δηµοτικές ενότητές του (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, 
∆ροσιά, Σταµάτα, Ροδόπολη, ∆ιόνυσος και Κρυονέρι) προκειµένου να υπάρχει σε µόνιµη βάση ένα 
σταθερό επίπεδο ευπρέπειας και καθαριότητας. 
 
Ο  ∆ήµος µε την υπ’ αρ. 249/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενέκρινε την ανάθεση σε τρίτο 
(εξωτερικό συνεργείο) της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισµού των δηµοτικών οδών, πλατειών και 
λοιπών κοινόχρηστων χώρων και στο πλαίσιο αυτό συντάσσεται η παρούσα µελέτη. 
 
Ο ανάδοχος, που θα προκύψει µε τη διαδικασία του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά (άρθρα 86 & 87) στη βάση της τιµής απόκτησης, θα πρέπει 
να διαθέτει το αναγκαίο στελεχιακό δυναµικό και τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό, για την καλή 
εκτέλεση της σύµβασης.   
 
Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας του αναδόχου θα γίνεται σε συνδυασµό, επιπρόσθετα και επικουρικά, 
στο πρόγραµµα των εργατών καθαριότητας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις λειτουργικές ανάγκες και 
απαιτήσεις, προκειµένου το τελικό αποτέλεσµα να είναι άρτιο και σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν 
τεθεί για την καθαριότητα και ευπρεπισµό των οδών και κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου. 
 
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι πέντε (5) µήνες.  
 
Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 56.772,16€ συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. 
24%. 
 
Το CPV της εν λόγω προµήθειας είναι 90611000-3 «Υπηρεσίες Οδοκαθαρισµού». 
 
 
Β. Χώροι Παροχής Υπηρεσιών  
 
Όπως προαναφέρθηκε, ο ∆ήµος ∆ιονύσου αποτελείται από 7 δηµοτικές ενότητες. 
 
Οι εργασίες οδοκαθαρισµού θα αφορούν και τις 7 δηµοτικές. 
 
Οι οδοί, οι κοινόχρηστοι χώροι, κλπ., όπου ο ανάδοχος θα δραστηριοποιείται, κατανέµονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 
• δρόµοι  και πεζόδροµοι, 
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• πεζοδρόµια µε τις εσοχές των χώρων στάθµευσης, 
• πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, και 
• οδοί  λαϊκών αγορών, οι οποίες θα καθαρίζονται µετά το πέρας της λειτουργίας τους.  
Η συνολική έκταση των ανωτέρω χώρων (και στις 7 δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου) 
εκτιµώνται σε 600 στρέµµατα περίπου. 
   
Αναλυτικότερα, ο οδοκαθαρισµός αφορά σε όλες τις οδούς και στους κοινόχρηστους χώρους 
σε κάθε δηµοτική ενότητα, οι οποίοι είτε είναι ήδη ενταγµένοι σε τακτικό πρόγραµµα 
οδοκαθαρισµού είτε σε περιστασιακό ή δεν περιλαµβάνονται καθόλου στο πρόγραµµα, λόγω 
έλλειψης προσωπικού, και ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής, ως κατωτέρω: 
 
Άγιος Στέφανος 
Πλατεία ∆ηµοκρατίας και γύρω από αυτήν, Λ. Μαραθώνος, δρόµοι γύρω από το 1ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο, 
Εκκλησία, Ε. Πεντζερίδου, Κωνσταντινουπόλεως, Καραολή & ∆ηµητρίου, Σαρανταπόρου, 
Θερµοπυλών, Κωστή Παλαµά, ∆εληγιάννη, 
∆ρόµοι Συνοικισµού Ποντίων, 
∆ρόµοι γύρω από το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο, 
∆ρόµοι γύρω από το Γυµνάσιο και Λύκειο, 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μυστρά, Σωτήρος, Αναπαύσεως, 
Λόφος Νυµφών: Μουσών, Χαρίτων, Ελ. Βενιζέλου, Νυµφών, Χανίων, Ηρακλείου, 
∆άσος Κουρεµένου: Καποδιστρίου, Πλατεία Οάσεως, Αγίας Λαύρας, Ιωαννίνων, 
Κεντρικό ∆ηµαρχείο: Ζιµπίλογλου, Αθ. ∆ιάκου, 28ης Οκτωβρίου, Σίλης, Πευκών, 
Περιοχή Αγίου ∆ηµητρίου: Σπάρτης, Κορίνθου, Ναυπάκτου, Σουλίου, Σωκράτους, 
Περιοχή Αγίας Παρασκευής: Πάρνηθος, Ολύµπου, Καππαδοκίας, Κρυστάλη, Παρνασσού, 
Ρόδων Σουλίου 
 
Κρυονέρι 
Πλατεία Μικράς Ασίας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα, Λεωφ. Κρυονερίου, 
Ανοίξεως, Πολυτεχνείου, λεύκης, Παραδείσου, Σολωµού, Αγ. ∆ηµητρίου, Αγ. Τριάδας, 
Ολυµπιονικών, Υψηλάντους, ∆άφνης, Γ. Ζηκίδη, ∆ηµοκρατίας, παράδροµοι των κεντρικών 
οδών. 
 
Άνοιξη 
Οικισµός Ανθέων: Κυκλαµίνων, 
Νεκροταφείο, 
Πλατεία Άνοιξης, Αθηνών – Χαλκίδος, 
Ηρώων – Παιδική Χαρά, 
Ναυαρίνου, Σολωµού, Φ. Καρρά, 
Πλατεία Αγίας Παρασκευής γήπεδο τένις, 
Λ. Ανοίξεως, Παιδική Χαρά, 
Μυτιλήνης Παιδική Χαρά 
Μ. Αλεξάνδρου, Κύπρου, Κρήτης, Β. Ηπείρου, Τζων Κένεντυ, Αναπαύσεως, Ρήγα Φερραίου 
Λυκαβηττού, Αναχωρητών, Νυµφών, Μεσολογγίου, Πάρου, Αρχιλόχου, ∆ωδώνης, Πάρου, 
Μακεδονοµάχων, Καρδίτσης, Ειρήνης, Ορφέως, Κ. Παλαιολόγου, Υακίνθου, Ελ. Στρατού, 
Αµυγδαλέας, Χρυσανθέµων, Γιασεµιών, Μιµόζας, Ναρκίσσου, Μενεξέδων - Πλατεία, 
Ορτανσίας, Τριανταφυλλιάς, Αγρινίου, Αγράφων, Αστυπάλαιας, Ανεµώνης, Ορέστη, Λήµνου, 
Σάµου, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Θεοδώρων, Ρόδων, Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, 
Κολοκοτρώνη, Πλατεία Μαυρογένους, Πλατεία Αρµονίας, Πλατεία Πλαστήρα, 
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Μυρτιάς, Κρίνων, Φιλελλήνων, Πρωταγόρα, Φαέθοντος, Καλλιόπης, Θάλειας, Ουρανίας, 
Μακεδονίας, Αγαµέµνονος, Ευδοκίας, Πευκών, Τυρταίου, Αλκαίου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, 
Θράκης, Αρχιµήδους, ∆ωδεκανήσου, Νιόβης, Θεµιστοκλέους παιδική χαρά, Ελυσσαίου, 
Αγίου Μάρκου, ∆ιονύσου, ηφαίστου, Κίρκης, Πηνελόπης, Περσεφόνης,  
28ης Οκτωβρίου πλατεία, Μπάσκετ, Αγ. Αγγέλων, Αγ. Νησιώτη, ∆ήµητρας, Αθηνάς, Άρεως, 
Πρωτέως, Σκουφά, Ξάνθου, Γαζή, Υψηλάντου, Ελ. Βενιζέλου, Νίκης τέρµα µπάσκετ πλατεία, 
Μονεµβασιάς, ∆ηµιτσάνης, Σαλαµίνος 
 
Ροδόπολη 
Αγίου Ιωάννου, Ροδοπόλεως, Χρυσανθέµων, Λήµνου, Κεφαλληνίας, 25ης Μαρτίου, 
Κέρκυρας,  
Αγράφων, Νεκροταφείο, 
Πλάτωνος, Αραχώβης, Αρκαδίας, Ακόβου, ∆εξαµενής, Ναυπλίου, Άνδρου, Μουσών, 
Θάλειας, Ευτέρπης , Καλυψούς, ∆ηµοκρατίας, Περιάνδρου, Πνυκός 
 
Σταµάτα 
Πλατεία Σταµάτας, Πλατεία Πιπεροπούλου, Πλατεία Ηλιοπούλου, Πλατεία Αγοράς, Πλατεία 
Αγ. Σωτήρος, Πλατεία Αγ. Τιµοθέου, Πλατεία Μαγγινέϊκων, Πλατεία Ελευθερίας, 
Πιπεροποούλου και καθέτους, 
Κωνσταντινουπόλεως και καθέτους,  
Παπανικολή, Κολοκοτρώνη,  
Λ. Σταµάτας – ∆ροσιάς και καθέτους, 
Κουτσουµπρή, Έκτορος, Νεφέλης, Αγίου Κωνσταντίνου, Αϊ Λιά – Μακεδονίας, 
Μαραθονοδρόµου Φειδιπίδη, Ρόδων 
 
∆ροσιά 
Κεντρική Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
Εκκλησία 
Πλατεία Ποντιακού Ελληνισµού, Πλατεία Κορολή, Πλατεία ∆άφνης, Πλατεία Σεµέλης,  
Πλατεία Αριάδνης, Πλατεία Αφροδίτης, Μακρυγιάννη 
Γρηγορίου Λαµπράκη, Κωνσταντινουπόλεως, Ροδοπόλεως, Λεωφόρος ∆ιονύσου, 
Τραπεζούντος 
 
∆ιόνυσος 
Λεωφ. Μητροπολίτη Κυδωνιών, Λεωφ. Αιολίδος, Λεωφ. Καϊρη,  
Προµηθέως, Ανακτορείας, ∆εινοκράτους, Τερψιχόρης, Ευτέρπης, Πλάτωνος, Μουσών, 
Κολοκοτρώνη, Ρήγα Φεραίου, Αθανασίου ∆ιάκου, Καρκαβίτσα, ∆ηµοκρατίας, Αρκαδίας, 
Μαγνησίας, Εθνικής Αντίστασης, Κίου, Αττάλου, Στρατή Καρρά, Πεζοναυτών, Βωµού 
∆ιονύσου 
Αρµονίας, Κάδµου 
 
 
Γ. Περιγραφή της Εργασίας  
 
Η παροχή της υπηρεσίας οδοκαθαρισµού του αναδόχου θα γίνεται σε καθηµερινή βάση για 5 ηµέρες την 
εβδοµάδα, από 11 εργάτες, για τέσσερεις (4) ώρες ηµερησίως. 
 
Πρόκειται δηλαδή για την παροχή υπηρεσίας οδοκαθαρισµού: 
4 ώρες ηµερησίως x 5 ηµέρες την εβδοµάδα x 11 εργαζοµένους = 220 εργατοώρες εβδοµαδιαίως  για 
συνολικό χρονικό διάστηµα 5 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης,  
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Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίζεται από το Τµήµα 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του ∆ήµου. 
 
Σε περίπτωση έκτακτων και επειγουσών σηµειακών αναγκών παρέµβασης (π.χ. λάδια σε οδόστρωµα από 
τροχαίο ατύχηµα, µη προγραµµατισµένες συγκεντρώσεις κλπ.), ο ανάδοχος οφείλει να µεριµνά, σε 
συνεργασία µε το λοιπό προσωπικό του Τµήµατος Καθαριότητας και σύµφωνα µε τις υποδείξεις, µε 
ανάλογη τροποποίηση του ηµερήσιου προγράµµατος εργασιών του. 
 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος είναι οι ακόλουθες: 
 
• Χειρωνακτικός καθαρισµός των δρόµων, πεζοδρόµων, πεζοδροµίων και των κοινοχρήστων χώρων 

(πάρκων, πλατειών κλπ.) µε τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό. Στο πλαίσιο του καθαρισµού αυτού, 
ο ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει και το χώρο γύρω από τους τροχήλατους κάδους ανακύκλωσης και 
σύµµεικτων απορριµµάτων.  

• Τακτικός έλεγχος και άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων (παντός τύπου) από τις οδούς και τους 
κοινόχρηστους χώρους, στον πλησιέστερο τροχήλατο κάδο σύµµεικτων απορριµµάτων, καθώς και 
τοποθέτηση πλαστικής σακούλας σ' αυτά.  

• Χειρωνακτικός καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων, όπου θα λαµβάνουν χώρα πανηγύρια, 
εορταστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ., πριν την έναρξη και µετά το πέρας λειτουργίας 
τους. 

• Καθαριότητα και ευπρεπής διατήρηση του περιβόλου των εκκλησιών, πριν και µετά το πέρας εορτών 
και εκδηλώσεων, καθώς και κάθε φορά που θα υποδεικνύεται από το Τµήµα Καθαριότητας.  

• Περισυλλογή νεκρών ζώων από οδούς και κοινόχρηστους χώρους. 
• Έκτακτες επεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών και οχηµάτων, όπως 

καθαρισµός από λάδια, καύσιµα, κλπ. τροχαίων ατυχηµάτων. Η παρεχόµενη εργασία θα γίνεται µετά 
από υπόδειξη της υπηρεσίας. 

• Χηµικός καθαρισµός ή βάψιµο µε χρώµα για καθαρισµό συνθηµάτων από στοιχεία αστικού 
εξοπλισµού, όπως παγκάκια, πινακίδες σήµανσης κλπ., µετά από υπόδειξη της υπηρεσίας.  

 
Η προµήθεια του τεχνικού εξοπλισµού και των υλικών (π.χ. καθαριστικά, σακούλες, χρώµατα κλπ.) είναι 
υποχρέωση του αναδόχου και έχει συνυπολογιστεί στον προϋπολογισµό.  
 
Η καταλληλότητα αυτών θα ελεγχθεί και εγκριθεί κατά την έναρξη της σύµβασης από το Τµήµα 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου. 
 
 
∆. Προσδιορισµός των Υλικών και των Μέσων Ατοµικής Προστασίας του Ανάδοχου 
 
Όλος ο αναγκαίος εξοπλισµός για την εκτέλεση της εργασίας, όπως χειρωνακτικά εργαλεία π.χ. σκούπες, 
φτυάρια, τσάπες, φαράσια, χειραµαξίδια και αναλώσιµα υλικά, θα καλυφθεί από τον ανάδοχο. 
 
Τα χειραµαξίδια θα είναι βαµµένα σε χρώµα το οποίο θα συµφωνηθεί µε την υπηρεσία και θα φέρουν το 
λογότυπο του ∆ήµου ∆ιονύσου σε εµφανή θέση. 
 
Οι σακούλες που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος, οι οποίες θα φέρουν το λογότυπο του ∆ήµου ∆ιονύσου, θα 
αφορούν σε αυτές που χρησιµοποιεί στα χειραµαξίδια του προσωπικού του, ενώ οι σακούλες που θα 
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τοποθετούνται στα υπαίθρια καλαθάκια θα προέρχονται από την αποθήκη του ∆ήµου από όπου θα τις 
παραλαµβάνει καθηµερινά ο ανάδοχος µε κατάλογο των χώρων - σηµείων που τις τοποθετεί. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισµό, ο οποίος 
πέραν των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαµβάνει είδη ένδυσης, όπως παντελόνι και 
µπουφάν εργασίας για προστασία από τις καιρικές συνθήκες, γιλέκο φωσφορίζον, αδιάβροχη επένδυση 
(για βροχή), παπούτσια ασφαλείας, γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας και ότι ακόµη προβλέπεται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Τα µέσα ιµατισµού ατοµικής προστασίας θα φέρουν το λογότυπο του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
 
Ε. Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 
Καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε το Τµήµα 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου και υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών του. 
 
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο ανάδοχος οφείλει να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 
αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας τόσο για το προσωπικό όσο και για 
τον τεχνικό εξοπλισµό, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών και µέχρι την ολοκλήρωση της 
σύµβασής του.  
 
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει δείγµατα των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για τον καθαρισµό 
µετά την υπογραφή της σύµβασης, καθώς και σε περίπτωση τροποποίησή τους, για τον έλεγχο της 
καταλληλότητάς τους.  
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εγκαίρως στο Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης το 
τακτικό εβδοµαδιαίο ή δεκαπενθήµερο πρόγραµµα εργασιών, προκειµένου αυτό να εγκρίνεται σε 
συνδυασµό µε το πρόγραµµα οδοκαθαρισµού των υπαλλήλων εργατών καθαριότητας του ∆ήµου, ώστε 
να επιτυγχάνονται οι εκάστοτε, σε κάθε περίοδο, ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για τον οδοκαθαρισµό 
του Τµήµατος.    
 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα ανάλογα µε τις εποχιακές ή άλλες 
ανάγκες και να ενηµερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει εµπειρία σε παρόµοιες εργασίες την τελευταία διετία και να διαθέτει τα 
κατάλληλα πιστοποιητικά µε τα οποία βεβαιώνεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ή ισοδύναµα αυτών). 
 
 
ΣΤ: Ανάλυση ∆απάνης 
  
Η δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης έχει τρία (3) µέρη.  
 
 
1. ∆απάνη Μισθοδοσίας Προσωπικού.  
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Όπως έχει προαναφερθεί, η παροχή υπηρεσίας οδοκαθαρισµού αφορά στην παροχή εργασίας από 11 
εργάτες, για 4 ώρες ηµερησίως, 5 ηµέρες την εβδοµάδα. 
 
Οι αναλυτικοί υπολογισµοί που ακολουθούν για την εκτίµηση του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης έχουν γίνει µε βάση προσεγγιστικά λογιστικά 
δεδοµένα.   
 
(1): Ως τιµή ηµεροµισθίου λαµβάνεται το ποσό των 27,49€ το οποίο προκύπτει ως µία 

µέση τιµή ηµεροµισθίου για ένα εργατοτεχνίτη άνω των 25 ετών (µε µία (1) τριετία 
προϋπηρεσίας), κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του N. 4093/2012. 

(2): Το ωροµίσθιο υπολογίζεται ως εξής: 27,49€ ηµεροµίσθιο x 6 ηµέρες  / 40 ώρες 
ανά εβδοµάδα = 4,1235  €/ώρα. 

(3): Οι ηµέρες εργασίας κατά το 5µηνο της χρονικής διάρκειας της σύµβασης που θα 
συναφθεί είναι:  
5 µήνες x 30 ηµέρες/µήνα = 150 ηµέρες : 7 ηµέρες την εβδοµάδα = 21,43 
εβδοµάδες x 5 ηµέρες παροχής της εργασίας (∆ευτ – Παρ.) που προβλέπεται 
στην παρούσα µελέτη = 107,14 ηµέρες παροχής εργασίας. 

  Εργατικό κόστος: 11 εργάτες x 107,14 ηµέρες παροχής εργασίας x 4 ώρες/ηµέρα 
x 4,1235 €/ώρα = 19.439€.  

(4): Οι ηµέρες εργασίµων αργιών για έναν εργάτη ανά έτος είναι: 6 ηµέρες 
Άρα, η συνολική δαπάνη για 11 εργάτες µε αναγωγή στους 5 µήνες της σύµβασης 
(από τους 12 µήνες στο έτος) είναι: 
6 ηµέρες x 4 ώρες ανά ηµέρα x 4,1235 € ωροµίσθιο x 1,75 προσαύξηση 
ωροµισθίου x 11 εργάτες x 5/12 = 794€ 

(5): Υπολογίζεται ως άθροισµα των δαπανών (3) και (4), ήτοι: 19.439€ + 794€ = 
20.233€. 

(6): Η προσαύξηση δαπάνης λόγω ∆ώρου Χριστουγέννων, ∆ώρου Πάσχα, 
Επιδόµατος Αδείας, Εργοδοτικών Εισφορών Κ.Β.Α.Ε. (26,71%) και Εισφοράς 
υπέρ Ε.Λ.Π.Κ. (20 €/εργατοτεχνίτη) για 11 εργάτες, µε αναγωγή στο χρονικό 
διάστηµα των 5 µηνών από τους 12 µήνες / έτος και στο ότι η εργασία αφορά σε 
20 ώρες αντί 40 την εβδοµάδα, προκύπτει ως εξής: 
∆ώρο Χριστουγέννων (∆.Χ.):  
25 ηµεροµίσθια x 27,49 € ηµεροµίσθιο x 1,04167 προσαύξηση ηµεροµισθίου x 11 
εργάτες  x 5/12  x 1/2  = 1.641€. 
∆ώρο Πάσχα (∆.Π.):  
15 ηµεροµίσθια x  27,49 € ηµεροµίσθιο x 1,04167 προσαύξηση ηµεροµισθίου x 11 
εργάτες  x 5/12  x 1/2  = 984€. 
Επίδοµα Αδείας (Ε.Α.):  
13 ηµεροµίσθια x  27,49 € ηµεροµίσθιο x 11 εργάτες  x 5/12  x 1/2 = 819€. 
Σύνολο ∆απανών ∆.Χ. + ∆.Π. + Ε.Α. = 1.641 + 984 + 819 = 3.444€. 
Εργοδοτικές Εισφορές  Κ.Β.Α.Ε. (26,71%): 
Το ποσοστό 26,71% των εργοδοτικών εισφορών IKA ETAM για βαρέα προκύπτει 
µετά τη µείωση του συντελεστή 29,61%  περί εργοδοτικών εισφορών, κατ’ 
εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4254/2014, κατά ποσοστό 2,9%, µείωση που 
ισχύει από 01.07.2014 (Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/2014).  
(∆απάνη (5) + Σύνολο ∆απανών ∆.Χ. + ∆.Π. + Ε.Α.) x 26,71%, ήτοι (20.233€ + 
3.444€) x 26,71% = 23.677 x 26,71% = 6.324€. 
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Εισφορά υπέρ ΕΛΠΚ (20 €/εργάτη ετησίως, σύµφωνα µε Εγκύκλιο ΙΚΑ 
Ε40/573/17.7.2014): 20 € x 11 εργατοτεχνίτες = 220€. 
Συνεπώς, η συνολική προσαύξηση της δαπάνης (6) προκύπτει: 
Σύνολο ∆απανών ∆.Χ. + ∆.Π. + Ε.Α. + Εργοδοτικές Εισφορές Κ.Β.Α.Ε. + Εισφορά 
υπέρ ΕΛΠΚ, ήτοι 3.444€ + 6.324€ + 220€ = 9.988€. 

(7): Η συνολική δαπάνη αντικατάστασης για 11 εργάτες (αφορά τις 26 µέρες αδείας 
εκάστου εργάτη ανά έτος µε αναγωγή στους 5 µήνες της σύµβασης και στο ότι η 
εργασία αφορά 20 ώρες αντί 40 την εβδοµάδα) προκύπτει ως εξής: 
[Άθροισµα ∆απανών (5) + (6)] / 365 x 26 x 5/12 x ½, ήτοι (20.233€ + 9.988€) / 365 
x 26 x 5/12 x ½ = 449€. 

(8): Η συνολική δαπάνη των απαιτούµενων ηµεροµισθίων για 5 µήνες για 11 εργάτες 
προκύπτει ως εξής: 
 Άθροισµα ∆απανών (5) + (6) + (7), ήτοι 20.233€ + 9.988€ + 449€ = 30.670€. 

(9): Το ενδεικτικό, µερικό σύνολο της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού, µε 
υπολογισµό επιπλέον διοικητικού κόστους 8% για τη διοικητική υποστήριξη (π.χ. 
γραµµατεία, λογιστήριο, τεχνικός ασφαλείας, κλπ) του εργατικού προσωπικού 
είναι:  

  30.670€ x 1,08 = 33.124 € και µε στρογγυλοποίηση προς τα άνω:  33.500€. 
 

Σηµειωτέον ότι όλα τα ανωτέρω είναι παραδοχές για την εκτίµηση του κόστους µισθοδοσίας για τη 
σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης και δεν αποτελούν υπόδειξη προς τους 
ενδιαφερόµενους ή υποχρέωσή τους για την επιλογή του προσωπικού (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 
κλπ) που θα χρησιµοποιήσουν. 
 
 
2. Αναλώσιµα & Εξοπλισµός  
 
Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν τις δαπάνες προµήθειας τεχνικού εξοπλισµού (εργαλεία, µέσα ατοµικής 
προστασίας, κλπ.) και αναλώσιµων υλικών (απορρυπαντικών, απολυµαντικών, κλπ). 
 
Ειδικότερα, οι ανωτέρω δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 
2Α. Αναλώσιµα 
 
Σκούπες & Τσουγκράνες:  
11 εργαζόµενοι  x 2 σκούπες έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης  
= 22 σκούπες x 6€ ενδεικτική τιµή σκούπας = 132€. 
11 εργαζόµενοι  x 2 τσουγκράνες έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης  
= 22 τσουγκράνες x 8€ ενδεικτική τιµή σκούπας = 176€. 
 
Σακούλες: 
11 εργαζόµενοι  x 2 σακούλες έκαστος, ηµερησίως, σε κάθε χειραµαξίδιο οδοκαθαρισµού  
= 22 σακούλες x 115 εργάσιµες ηµέρες (της 5µηνης σύµβασης) =  
2.530 σακούλες x 0,15€ µοναδιαίο κόστος  σακούλας = 379,50€. 
 
Είδη Ατοµικής Προστασίας: 
Γάντια:  
11 εργαζόµενοι x 2 ζευγάρια έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
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22 ζευγάρια x 3 € τιµή µονάδος = 66€. 
Γυαλιά: 
11 εργαζόµενοι x 1 ζευγάρι έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
11 ζευγάρια x 3 € τιµή µονάδος = 33€. 
Μάσκα µε φίλτρο: 
11 εργαζόµενοι x 1 τεµάχιο έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
11 τεµάχια x 23 € τιµή µονάδος = 253€. 
Παντελόνι: 
11 εργαζόµενοι x 2 παντελόνια έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
22 παντελόνια x 14 € τιµή µονάδος = 308€. 
Μπουφάν: 
11 εργαζόµενοι x 1 µπουφάν προστασίας από τις καιρικές συνθήκες έκαστος κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης =  
11 παντελόνια x 24 € τιµή µονάδος = 264€. 
Παπούτσια ασφαλείας: 
11 εργαζόµενοι x 1 ζευγάρι έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης = 1 
1 ζευγάρια x 25 € τιµή µονάδος = 275€. 
Αντανακλαστικό Γιλέκο: 
11 εργαζόµενοι x 1 τεµάχιο έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
11 τεµάχια x 7 € τιµή µονάδος = 77€. 
Νιτσεράδα: 
11 εργαζόµενοι x 1 τεµάχιο έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
11τεµάχια x 48 € τιµή µονάδος = 528€. 
 
Απορρυπαντικά, απολυµαντικά, καθαριστικά χρώµατος κατά εκτίµηση 120 €/µήνα x 5 µήνες: 600€. 
 
Σύνολο όλων των ανωτέρω αναλωσίµων µε στρογγυλοποίηση: 3.100€. 
 
Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνεται και όποια τυχόν δαπάνη απαιτηθεί για τη συντήρηση των εργαλείων 
και συναφών ειδών εξοπλισµού. 
 
 
2Β. Εξοπλισµός 
 
Αµαξίδια οδοκαθαρισµού: 
11 αµαξίδια x 200€ έκαστο = 2.200€. 
 
Ο υπολογισµός των ανωτέρω δαπανών έγινε µε ενδεικτικές τιµές των εκάστοτε ειδών στο εµπόριο και µε 
χρήση πρόσφατων τιµών τις οποίες έχει λάβει ο ∆ήµος από έρευνα αγοράς. 
 
Έκαστος ενδιαφερόµενος µε την υποβολή της προσφοράς του πρέπει να περιγράψει αναλυτικά όλα τα 
αντίστοιχα είδη, που υποχρεούται βάση της νοµοθεσίας, και θα χρησιµοποιήσει για την παροχή της 
υπηρεσίας. 
 
 
3. ∆ιοικητικό Κόστος & Εργολαβικό Όφελος 
 
Υπολογίστηκε για τον ανάδοχο ένα ποσοστό 18% εργολαβικού κέρδους, γενικών εξόδων (π.χ. 
ασφάλιση) και νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (Ν. 
4144/2013, άρθρο 22). 
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Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος     Απόστολος Παπαδόπουλος 
∆Ε38        Μηχανολόγος Μηχανικός 

Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
          
 

2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

     
1 Μισθοδοσία 1 τεµάχιο 33.500 33.500 
2 Αναλώσιµα 1τεµάχιο 3.100 3.100 
3 Εξοπλισµός 11 χειραµαξίδια 

οδοκαθαρισµού 
200 2.200 

   Μερικό Σύνολο 38.800 
4 Εργολαβικό Όφελος  1τεµάχιο  6.984 
     

ΑΔΑ: 6ΞΞΘΩ93-Δ9Τ



Σελίδα 36 από 47 
 

   ΣΥΝΟΛΟ 45.784,00 
   ΦΠΑ 24% 10.988,16 
   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
56.772,16 

 
 
Ολογράφως: πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτά.  
 
 
Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος     Απόστολος Παπαδόπουλος 
∆Ε38        Μηχανολόγος Μηχανικός 

Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
          
 

3. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την:  
«Προµήθεια Παροχής Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού».  
Τόπος παροχής της υπηρεσίας: 
 Όλες οι δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου (7 συνολικά). 
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Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  
56.772,16€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
∆ιάρκεια παροχής υπηρεσίας: 
Χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή οι κατωτέρω διατάξεις όπως ισχύουν κατά 
το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: 
 
 Ν 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο 
εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 
 
N. 4250/2014 (ΦΕΚ A’ 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) 
και λοιπές ρυθµίσεις». 
 
Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) « Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας». 
 
Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως και 138, καθώς και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασµό µε το άρθρο 201 του ιδίου νόµου περί έναρξης ισχύος 
τους. 
 
Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». 
 
Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Οι διατάξεις της µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκυκλίου µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
 
Ν. 4320/2015 ( ΦΕΚ Α’ 29) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις», άρθρο 37.  
 
Υ.Α. Π/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β' 1317) «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο». 
 
Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
 
 Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

ΑΔΑ: 6ΞΞΘΩ93-Δ9Τ



Σελίδα 38 από 47 
 

 
Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».  
 
Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆)», οι διατάξεις του οποίου 
έχουν αναλογική εφαρµογή για την ανάθεση της υπόψη σύµβασης, συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις 
του προαναφερόµενου Π.∆. 60/2007. 
 
Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 
 
Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173)«∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων − 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄51). 
 
Ν. 3469/06 (ΦΕΚ Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 
 
Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις». 
 
Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107), υποπαραγρ. Ζ5 της παραγρ. Ζ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές». 
 
Υ.Α. ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΕΚ Β' 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρµογή 
του ηλεκτρονικού παράβολου». 
 
Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, ̈ Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια¨ και άλλες διατάξεις». 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 213/2008 της Επιτροπής της 28.11.2007 «για την τροποποίηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου 
για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την 
αναθεώρηση του CPV. 
 
Οδηγία 2013/16/ΕΕ του Συµβουλίου της 13.5.2013 για την προσαρµογή ορισµένων Οδηγιών στον τοµέα 
των ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λόγω προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕΕΕ L 158/10.06.2013). 
 
Το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις». 
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Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 
Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.∆. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. 110 Α/1986), «Κωδικοποίηση των 
διατάξεων του Ν. 489/1976, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον Ν. 1569/1985 (Φ.Ε.Κ. 
Α/183/85) και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 1019/1981 (Φ.Ε.Κ. Α/253/81) και 118/1985 (Φ.Ε.Κ. Α/35/85)». 
 
Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 13 του Ν. 2623/1998 (Φ.Ε.Κ. 139 Α/1998), «Ανασύνταξη των εκλογικών 
καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών, εκσυγχρονισµός της 
εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», σε συνδυασµό µε την Ελ. Συν. Πράξη 345/2006 Τµ. 7. 
Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 3557/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 100) «Τροποποίηση του Π.∆. 237/1986 
µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 και άλλες διατάξεις». 
 
Οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, 
παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις». 
 
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
 
Υ.Α. 35130/739/2010 (ΦΕΚ Β' 1291) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων». 
 
Το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος». 
Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 
 
Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», όπως ισχύει. 
 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
– Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 194), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 
 
N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής  Στρατηγικής 
2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016». 
 
Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/2014 
 
Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014 2014/25/ΕΕ)». 
 
Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην των ήδη αναφεροµένων) 
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 
στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης υπηρεσιών, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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Οι σχετικοί ισχύοντες Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το 
Περιβάλλον και τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων γενικότερα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 
 
Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2016. 
 
Η υπ’ αριθµ. 249/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως διενέργειας της εν λόγω 
προµήθειας παροχής υπηρεσίας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 
∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
Συγγραφή Υποχρεώσεων  
Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εγκαίρως στο ∆ήµο το τακτικό εβδοµαδιαίο ή 
δεκαπενθήµερο πρόγραµµα εργασιών.  
 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα ανάλογα µε τις εποχιακές ή άλλες 
ανάγκες (π.χ. ώρες εργασίας ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο ορισµένων οδών) και να ενηµερώνει 
εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή Μηνιαίας Έκθεσης Συνολικής ∆ραστηριότητας και Εκτέλεσης 
Εργασιών. 
 
Ειδικότερα, κάθε τέλος του µήνα θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο επιµέτρηση εργασιών για τον 
προηγούµενο µήνα, µε αναλυτική κατάσταση για το προσωπικό το οποίο απασχόλησε ο ανάδοχος και για 
την εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών, η οποία θα υποβάλλεται στις υπηρεσίες του ∆ήµου και θα 
ελέγχεται από τους επιβλέποντες για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών, µε 
έκδοση της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης. 
 
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής τµηµατικά, µε σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος (όχι πέραν του µηνός), µετά την 
ολοκλήρωση του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και την διαπίστωση ότι η εργασία είναι επιµεληµένη 
και σύµφωνη µε τους όρους της µελέτης, καθώς και την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου παροχής 
υπηρεσιών. 
 
Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου και την διαπίστωση 
της καλής εκτέλεσης του συνόλου των  εργασιών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Η πληρωµή της εργασίας θα γίνεται σταδιακά βάσει των ανωτέρω πιστοποιήσεων για τις εκτελεσθείσες 
εργασίες των οποίων έχει ολοκληρωθεί η τµηµατική παραλαβή. 
 
Η πληρωµή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο µπορεί να γίνει µε έναν από τους παρακάτω τρόπους 
(άρθρο 200 Ν.4412/2016): 
Α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας, 
Β. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε µε την οριστική παραλαβή των υλικών 
είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής 
κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε το συνολικό 
ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών 
 
Το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών θα συνοδεύεται κάθε φορά από τα αντίστοιχα παραστατικά και θα 
δροµολογείται η πληρωµή του αναδόχου. 
 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 
συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 
αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 
 
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6:  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Το προσφερόµενο τίµηµα που αφορά το διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, αναλωσίµων, 
εργολαβικού κέρδους και νόµιµων υπέρ δηµοσίου και τρίτων κρατήσεων είναι σταθερό καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης.  
 
Ως προς το κόστος µισθοδοσίας, το τίµηµα θα προκύπτει µε βάση τις αναλυτικές µισθοδοτικές 
καταστάσεις του αναδόχου.  
 
Αποκλειστικά και µόνο σε περίπτωση µη αναµενόµενης και αιφνίδιας πολύ µεγάλης αλλαγής ενός 
στοιχείου κόστους (π.χ. ηµεροµίσθιο), τότε το ∆.Σ. δύναται να αποφασίσει, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση, µερική αναπροσαρµογή του τιµήµατος ανάλογα µε τα στοιχεία που θα παρουσιάσει ο 
Ανάδοχος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται εκ του νόµου, εκτός του ΦΠΑ µε 
τον οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟ 
 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης σε τρίτο, 
χωρίς την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση του Συµβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει 
τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, για την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 
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Έναντι του ∆ήµου ο ανάδοχος παραµένει πάντοτε "εις ολόκληρον" υπεύθυνος µαζί µε αυτόν που τον 
υποκατέστησε.  
Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ µέρους του τρίτου προς τον 
οποίο γίνεται η εκχώρηση. 
Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απ' ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει και όλες 
τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να καταθέσει τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη υποδοµή και οργάνωση που θα του εξασφαλίζει συνεχώς 
την απόλυτη υποστήριξη του έργου. 
 
Τα µέσα – µηχανήµατα και εργαλεία, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύµβασης, τα διαθέτει ο 
ανάδοχος, ο οποίος µε ευθύνη και δαπάνες του θα τα φυλάσσει, θα τα συντηρεί και θα τα µετακινεί στους 
χώρους εργασίας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί κατάλληλο εργατικό προσωπικό, ενδεδυµένο 
µε την ενδυµασία που περιγράφεται στη Τεχνικής Έκθεσης - Περιγραφής. 
 
Όλοι οι εργαζόµενοι υποχρεούνται να φέρουν φωσφορούχα γιλέκα καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας 
τους και ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού 
που απασχολεί και για την προστασία της υγείας του. 
 
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αµείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.  
Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού.  
Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόµιµη άδεια εργασίας, 
θεωρηµένη από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11:  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να 
καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο. 
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας (Ν.∆. 400/1970, Π.∆. 118/1985 κλπ.), 
όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 
Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
 
Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση και ο Ανάδοχος 
παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα. 
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Οι ασφαλίσεις περιλαµβάνουν: 
Ασφάλιση του προσωπικού του έργου. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και κάθε άλλο αρµόδιο ασφαλιστικό ταµείο 
το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την 
(εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία. 
 
Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και 
ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  
Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις. 
 
Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο 
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε 
του ζητηθεί. 
 
∆ιάρκεια της Ασφάλισης 
Η ευθύνη της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική 
Παραλαβή του Έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Σε εφαρµογή των προβλεποµένων στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013, το οποίο τροποποιεί το 
άρθρο 68 του Ν.3863/2010, έκαστη εταιρία παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης (εργολάβος) 
υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του, εκτός των άλλων, τα εξής: 
 
«1… 
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές 
αυτών των εργαζοµένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων. 
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, µε 
ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω 
στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 
νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 
επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία 
τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.»  
 
Σε εφαρµογή των προβλεποµένων στην παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 
«2.α) Οι πράξεις επιβολής προστίµου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών καθαρισµού ή/ και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών 
Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη ∆ιεύθυνση 
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Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. 
β) Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το 
οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή 
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης 
παρέλευσης της προθεσµίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της 
σύµβασης. 
γ) Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύµβασης τις υποψήφιες 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού 
επαγγελµατικού παραπτώµατος. Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοείται ιδίως: αα) Η 
επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν 
από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων 
επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 
συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας, καθεµιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας κατ' εφαρµογή της υ.α. 2063/∆1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθµίσει 
µελλοντικά το περιεχόµενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η 
κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ' εφαρµογή της παραγράφου 7 του 
παρόντος, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής 
της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων της 
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης κατ' εφαρµογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, 
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής της προσφοράς. 
δ) Για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών 
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
καθαρισµού ή/και φύλαξης προσκοµίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου αυτών ενώπιον συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης 
επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας.»  
 
Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 
«3. Στη σύµβαση που συνάπτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή µε τους εργολάβους 
περιλαµβάνονται τα στοιχεία α' έως στ' της πρώτης παραγράφου, καθώς και ειδικός όρος για 
την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας 
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. 
Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύµβαση είναι άκυρη και 
απορρίπτεται η δαπάνη πληρωµής.»  
  
Επίσης:  
«4. Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή µέρος του έργου σε υπεργολάβο, 
υποχρεούται άµεσα να ενηµερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και 
ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την 
καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.  
 
Επίσης: 
«5.  Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του 
αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη 
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διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν 
οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν 
από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών 
οι αποδοχές στους εργαζοµένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.».  
 
Επίσης: 
«7. Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη 
απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, 
ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενηµερώνουν εγγράφως την 
αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω 
διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίµου στον εργολάβο για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύµβασης οδηγεί 
υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του 
εργολάβου έκπτωτου.» 
 
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε δαπάνη αποκατάστασης ζηµιών και φθορών που ενδεχοµένως θα 
προκαλέσει από υπαιτιότητα ή και από απλή αµέλεια υπάλληλός του κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
του συµβατικού του αντικειµένου. 
 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε την ευθύνη της φύλαξης του τεχνικού εξοπλισµού και των εργαλείων του 
και δεν δικαιούται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από την Προϊσταµένη Αρχή 
αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια τεχνικού εξοπλισµού και εργαλείων, ακόµη και για 
την περίπτωση ανωτέρας βίας. 
 
Ο ∆ήµος, σε περίπτωση που διαπιστώσει πληµµελή εκτέλεση των εργασιών, δύναται να επιβάλλει 
βελτιώσεις και αλλαγές ωραρίων, προσωπικού και προγραµµάτων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 
Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 203).   
 
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση, από τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 ή από τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας, καλείται µε Ειδική 
Όχληση του ∆ήµου να συµµορφωθεί  προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές µέσα σε εύλογη 
προθεσµία, όχι  πάντως µικρότερη των δέκα πέντε ηµερών. 
 
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, η 
τασσόµενη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα πέντε ηµερών.  
 
Η ειδική όχληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις συµβατικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας. 
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Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώµατος να αναλάβει  µε οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση 
δηµοτικών προµηθειών και εργασιών, για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στην απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα στο Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006. 
 
Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος     Απόστολος Παπαδόπουλος 
∆Ε38        Μηχανολόγος Μηχανικός 

Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

 
OΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

     
1 Μισθοδοσία 1 τεµάχιο   
2 Αναλώσιµα 1τεµάχιο   
3 Εξοπλισµός 11 χειραµαξίδια 

οδοκαθαρισµού 
  

   Μερικό Σύνολο  
4 Εργολαβικό Όφελος  1τεµάχιο   
     
   ΣΥΝΟΛΟ  
   ΦΠΑ 24%  
   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 
 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη «Προµήθεια Παροχής Υπηρεσίας Εργασίας 
Οδοκαθαρισµού» του ∆ήµου ∆ιονύσου και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 
56.772,16 Ευρώ  ως εξής: 

• µε χρέωση ποσού €1.000 σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0005 µε τίτλο 
«Παροχή Υπηρεσιών Εργασιών Καθαριότητας, Οδοκαθαρισµού & Συντήρηση 
Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών κλ Κοινοχρήστων Χώρων των 7 ∆ηµ. 
Κοινοτήτων του ∆ήµου)», ο.ε. 2016,  

• µε χρέωση ποσού €55.772,16 σε αντίστοιχο Κ.Α. του ο.ε. 2017, και 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
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