
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..11η/2016..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-6-2016 
Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..179/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..11ης/7-6-2016.. Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..7η Ιουνίου 2016.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..14866/3-6-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Διονύσιου Ζαμάνη, Δημάρχου Διονύσου, 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: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του 
προϋπολογισμού ο.ε 2016 για την ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του ελέγχου της 
Οικονομικής Διαχείρισης των Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: α)Σχολική Επιτροπή 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου και β) Σχολική 
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια 
συστημάτων παλετοφόρων ραφιών σε συμβατική διάταξη, ραφιών μέσων φορτίων 
για την οργάνωση της αποθήκης και παλετοφόρου οριζόντιας μεταφοράς φορτίου»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 165/2016 απόφαση Ο.Ε. με τίτλο «Έγκριση 
Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία καθαρισμού οικοπέδων 
και κοινόχρηστων χώρων και λήψη σχετικής απόφασης»». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 
2016 για την Ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου  » του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση των  υπ’ αριθ. 21,155,158, 159, 160,163 /2016 
Αποφάσεων  Ο.Ε. λόγω αύξησης συντελεστών ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προμήθειας 
αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ, μπαταριών και 
μικροϋλικών», β) των τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων διακήρυξης του 
διαγωνισμού.». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Π.Χ. 
κλειστού γυμναστηρίου Ροδόπολης»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 
2016 για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού σύμβουλου  για την ωρίμανση 
του έργου: «Ενοποίηση του αστικού ιστού και του ορεινού όγκου της Πεντέλης μέσω 
ανάδειξης δικτύου μονοπατιών, παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 
περιβαλλοντικής δραστηριότητας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την 
ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του Δήμου Διονύσου» που 
πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: 
14.6.33.33.1-3/ 28-04-2016 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσίας «Μικροβιολογικός & Χημικός Έλεγχος Νερού» και β)των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσίας «Στείρωση και εμβολιασμός αδέσποτων ζώων» και β)των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης για την Προμήθεια 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχημάτων του Δήμου». 
 ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της 
«Προμήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Κοπή Ψηλών 
Δένδρων – Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων)» του Δήμου Διονύσου». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την Πληρωμή της 
Απευθείας Ανάθεσης Εργασιών Αποκατάστασης Βλάβης Ηλεκτροβάνας Δεξαμενής 
Γοργοποτάμου και Βλαβών Αυτοματισμών Δεξαμενών Παρχάρ, Γοργοποτάμου και 
Ρέας στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την 
Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Διονύσου για το έτος 
2016». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 
2016 για την Ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου» του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 
2016 για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για Έκδοση 
Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου»». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων Διακήρυξης, Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2016 για την Ανάθεση «Προμήθειας Υπηρεσίας 
Συντήρησης   Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων» του Δήμου Διονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαμάνης Διονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής Δημήτριος 
2. Κωστάκης Δημήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του 
Δήμου Διονύσου. 
 

Αριθμός Απόφασης:  ..179/2016.. 
 

 ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της 
«Προμήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Κοπή Ψηλών 
Δένδρων – Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων)» του Δήμου Διονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση: 
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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 των άρθρων 158 «Δαπάνες» και  209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  
γ). τo Π.Δ.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
δ) την 69/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της Προμήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος,  
 
παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες του Δήμου: 

1. για την έγκριση της με αριθμό 12/2016 Μελέτης «Προμήθεια Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Κοπή Ψηλών Δένδρων – Αποκομιδή 
Ογκωδών Απορριμμάτων)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.384,00 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των επιβαρύνσεων, με κωδικό CPV 90600000-3 
με τίτλο “Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές 
ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες” 

 

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

 
3. για την έγκριση της δαπάνης «Προμήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας – 

Περιβάλλοντος (Κοπή Ψηλών Δένδρων – Αποκομιδή Ογκωδών 
Απορριμμάτων)» του Δήμου Διονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
45.384,00 € σε βάρος του 
Κ.Α. 35.6275.0004 με τίτλο «Δαπάνες Καθαρισμού Υψηλών Δένδρων, 
Μεταφορά Μπαζών κλπ Κήπων και Κοινοχρήστων Χώρων» 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 των άρθρων 158 «Δαπάνες» και  209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
 τo Π.Δ.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11, και 
 την 69/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
 Την υπ’ αριθ. 673/2016 ΠΑΥ 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΛΕΥΚΕΣ 
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 Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκη για τους λόγους που 
ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 

1. Εγκρίνει τη με αριθμό 12/2016 Μελέτη «Προμήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας 
– Περιβάλλοντος (Κοπή Ψηλών Δένδρων – Αποκομιδή Ογκωδών 
Απορριμμάτων)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.384,00 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των επιβαρύνσεων, με κωδικό CPV 90600000-3 
με τίτλο “Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές 
ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες” 

 

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

 
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άγιος Στέφανος, …..../06/2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθ. Πρωτ.:  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                    Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           

Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου  

Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος  

Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς  

ΤΗΛ.: 2132030623                

FAX.: 2132030630  

e-mail: milonas@dionysos.gr 

 

 

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – 

αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)».  

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

 
Α. Τις διατάξεις: 

1. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του 
άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/07 
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
4.  του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 
5. την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α) 
6. το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο. 28 του Ν.3669/08 
(ΦΕΚ 116Α). 
7. την υπ΄ αριθμ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
8. τoυ N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθμίσεις». 

9. του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

mailto:milonas@dionysos.gr
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10. Τις αριθμ πρωτ. 1867/27956/3.9.2014 (ΑΔΑ: 6Ε67Ω93-ΦΗΜ) και 

460/6280/6.3.2015 (ΑΔΑ: ΒΖΘΛΩ93-ΛΓΦ) αποφάσεις Δήμαρχου περί ορισμού 

αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  

 

B. Την 69/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων 

– αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων).  

 

Γ. 1.Την ....../2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία i) ψηφίσθηκε 

πίστωση συνολικού ποσού 59.839,50€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0004 με τίτλο 

«Δαπάνες Καθαρισμού Υψηλών Δένδρων, Μεταφορά Μπαζών κλ Κήπων και Κοινοχρήστων 

Χώρων» για ποσό 45.384,00€, και την εξόφληση των σχετικών δαπανών, ii) εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 12/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και iii) 

καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης. 
 
Δ.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον οποίο προβλέπεται αντίστοιχη πίστωση σε βάρος 

του Κ.Α. 35.6275.0004. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. Είναι δυνατή η προσφορά είτε για όλες τις 

ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης (Ομάδες Α, Β) είτε για κάθε μία ομάδα χωριστά, 

π.χ. μόνο για την Ομάδα Α, δεδομένου ότι οι ζητούμενες εργασίες είναι διαιρετές και οι 

εταιρίες – επαγγελματικές ομάδες που τις προσφέρουν μπορεί να είναι ξεχωριστές και να 

μη τις παρέχουν όλες μαζί. 
 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

Εργασία   Μονάδα Ποσότητα Τιμή  Σύνολο 

    Μέτρησης   Μονάδος 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 12 μ.  Ημέρα  40   270 €    10.800 € 

 

Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 22 μ.  ημέρα  25   300 €     7.500 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Υπηρεσία διαξονικού  

φορτηγού αρπάγης  

(8 μ3)    ημέρα  25  220 €    5.500 € 

  

Υπηρεσία τριαξονικού  

φορτηγού αρπάγης  

(15 μ3)   ημέρα  20  240 €    4.800 € 

 

Κάδος μπαζών  

(7 μ3) με δρομολόγιο  

απόρριψης   τεμάχιο 100 κάδοι 80 €  8.000 € 

 

        Σύνολο: 36.600,00€ 

        

ΦΠΑ 24%:     8.784,00€ 

ΑΔΑ: ΩΣΛΡΩ93-ΙΨΗ



  

       Γενικό Σύνολο:           45.384,00€ 

 
 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης: σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ. 

ΙΙ. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 

 

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ......η  του μήνα Ιουνίου  του έτους 2064 ημέρα 

................... στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στη Λεωφ. Μαραθώνος 29 & 

Αθανασίου Διάκου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 09.00πμ 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 09.30 πμ 

 

2) Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του 

έργου του Δήμου Διονύσου που περιλαμβάνονται στην 12/2016 μελέτη της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

Β)Τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι 

κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 

1. Η παρούσα διακήρυξη. 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
3. Η 12/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος,.(Παράρτημα Α). 

4.Τα από τον διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν με 

την προσφορά. 
 
 

 

3) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 
 

3.1 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, 

δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους – μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο 

είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν συγκεκριμένη παροχή. 

 

3.2 Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από 

υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνονται τα μέλη της κοινοπραξίας. Αν η 

κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος  θα πρέπει να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική 

μορφή. 

 

3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο. 

 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που 

ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών  όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν 

ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

ανασφάλιστο προσωπικό. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά 

πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών.  
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3.4. Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής 

δικαιολογητικά: 
 
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (Δικαιολογητικών) : 
 

1)Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α). 

  

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες: 

 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας (στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των 

προσωπικών εταιρειών οι διαχειριστές και στις περιπτώσεις των ανωνύμων εταιριών οι 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος).  

 

 Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, των ειδικών όρων καθώς επίσης 

και όλων των απαιτούμενων τεχνικών περιγραφών και ότι τους αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα. 

 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις 

υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά τους απασχολούμενους με εξαρτημένη σχέση 

εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 
 
 

4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να δηλώνεται ότι:  

α. Δεν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. 

β. Δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 

γ. Δεν τελεί υπό εκκαθάριση. 

δ. Δεν έχει λυθεί η εταιρία ( μόνο για Α..Ε.) 

 

5)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της διακήρυξης. Η μη 
συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί 
τουλάχιστον 6 μήνες  πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) .  
 

6) Οι Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες πέραν των προαναφερθέντων πιστοποιητικών θα 

πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

-Πρακτικό του Δ.Σ. της  Α.Ε. που εγκρίνει τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

 

7)Οι Κοινοπραξίες  ή  Ενώσεις  Υποψηφίων : 

Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις, σε περίπτωση σύμπραξης ασφαλιστικών εταιρειών, θα 

πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α1-Α6 του παρόντος άρθρου 

κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας.  

α. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου, με το οποίο 

εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας. 

β. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι 

αναλαμβάνουν αλληλέγγυος και εις ολόκληρον την ευθύνη έναντι του Δήμου από τη 

συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας 

και αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας σε αυτή. 
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γ. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στην περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της 

κοινοπραξίας/ένωσης επιθυμούν να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, στο οποίο θα 

προσδιορίζεται και η αντιπροσωπευτική εξουσία αυτού. Η ένωση ή η κοινοπραξία 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από τον κατά τα 

παραπάνω κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Οι 

κοινοπραξίες/ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά του 

παρόντος άρθρου κατά περίπτωση για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

 

8)Έκαστος ενδιαφερόμενος για την υποβολή προσφοράς για την παροχή των 

υπηρεσιών της Ομάδας Β πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο εν ισχύ 

1. άδεια συλλογής / μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, 

2. άδεια λειτουργίας εγκατάστασης ανακύκλωσης μη μεταλλικών αποβλήτων και 

προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων, ή να είναι 

συμβεβλημένη με εγκεκριμένα συστήματα τα οποία οφείλουν να έχουν λάβει τις 

απαιτούμενες εγκρίσεις – άδειες και 

3. σύμβαση συνεργασίας για την ανακύκλωση αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και 

κατεδαφίσεων με εγκεκριμένες εταιρείες που διαθέτουν την απαιτούμενη κατά τη 

κείμενη νομοθεσία άδεια για τη συλλογή / μεταφορά μη επικινδύνων στερεών 

αποβλήτων. 

     

Οι ανωτέρω άδειες ή συμβάσεις συνεργασίας θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού επί ποινής αποκλεισμού.  
 
 

 

Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 

 

Τεχνική Περιγραφή που θα αφορά στην αναλυτική περιγραφή των εφαρμοζομένων 

εφαρμογών περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα Α. 

 

Γ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς 

 

1) Με ποινή αποκλεισμού, οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο όπου  θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου. Οι προσφορές θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις  όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και 

θα καλύπτουν το σύνολο των εφαρμογών.  

2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 

3) Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές 

 

Διευκρινήσεις επί των Δικαιολογητικών  

- Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, 

γίνονται όμως δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 

εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. (αρθ. 1 του 

Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄). 

-Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεση των 

προσφορών, υποβολή ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών. 

- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 

4 της παρούσας και θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του 

διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή 

ανακριβή. 
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- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο 

του υποψηφίου ή κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω 

αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον εξουσιοδοτούμενο. 

 

 *** Επισημαίνεται ότι για τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου Α εφόσον 

αφορούν τον ίδιο επαναληπτικό διαγωνισμό και  βρίσκονται σε ισχύ μπορούν να μην 

υποβληθούν εκ νέου, αλλά να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να 

δηλώνεται ότι «………..τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στον υπ’ αριθμ. 

πρωτ.         Διαγωνισμό.» 

 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.  

 Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του  

 διαγωνισμού και τη συμμετοχή των προμηθευτών σ΄ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική 

 Γλώσσα. 

2 Οι προσφορές, με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο. 

 Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 α) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα 

 β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, δηλαδή 

 «ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» 

 γ) Ο αριθμός της διακήρυξης 

 δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 

 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με αυτήν στοιχεία και 

 ειδικότερα, ως εξής: 

1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

για την επιλογή των υποψηφίων αναδόχων, του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης, 

καθώς και η εγγύηση συμμετοχής 

2. Τα τεχνικά στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση των 

συμμετεχόντων τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 

3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 

επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 

 

  3 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις 

 ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

 όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

 ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές 

 ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια 

εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού 

συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε 

μια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν 

αποσυρθούν από τους ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας. 

Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος 

εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό 

ή με κάποιον άλλον τρόπο. 
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4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά συστημένη επιστολή στην εξής 

διεύθυνση: 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 

Τ.Κ. 145 65- ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

Η προθεσμία για την παραλαβή από το Δήμο των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 

δηλαδή την   .....η του μήνα .......του έτους 2016 ημέρα .............αι ώρα 15:00 που κλείνει το 

πρωτόκολλο του Δήμου. 

2) Εγγυήσεις 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του 

διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού, (δηλαδή του προσφερόμενου 

ποσού). 

 

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 

 

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. 

 
 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1) Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

Α) Παραλαβή προσφορών 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του 

διαγωνισμού επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής 

προσφορών , που ορίζεται στη διακήρυξη. 

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο 

οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή 

της. 

3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της 

παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για 

οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή 

ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται 

χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 7 

του Π.Δ. 28/80. 

 

Β) Έλεγχος δικαιολογητικών 

1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και 

αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά 

επίδοσής τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά 

περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους 

της διακήρυξης. 

2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονομική Προσφορά παραμένει σφραγισμένος και 

αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των 

δικαιολογητικών. 

3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται 

στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή 

συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και 

αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 

4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής 

ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους 

αποκλεισμού τους, Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συμμετοχής και οικονομικής 
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προσφοράς τους, φυλάσσονται με φροντίδα του προέδρου της Ε.Δ. μέχρι την υπογραφή 

του συμφωνητικού της σύμβασης, οπότε και επιστέφονται στον διαγωνιζόμενο. 

 

 

Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών 

1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά 

σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια  

2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόμενου ,ή  που δεν είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης  απορρίπτονται.  

3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται  

 

 

2) Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας 
 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

1  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα 

θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική  Επιτροπή και η 

σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε 

περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης 

εφαρμόζονται τα εξής: με απόφαση της Ο.Ε. μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας 

του διαγωνισμού και για τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται 
από τις σχετικές διατάξεις. 

2  Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή 

σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ' 

αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, για λόγους που ανακύπτουν κατά το 

αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη 

διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

3 Κατά των πράξεων της οικονομικής επιτροπής μπορεί να ασκηθεί στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του Ν 3852/2010. Η άσκηση 

της προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση της παραδεκτής άσκησης ενδίκων βοηθημάτων. 

 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ  

 

1) Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη Διαγωνισμού 

 

1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαμηλότερης τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών, είτε 

για όλες τις ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης (Ομάδες Α, Β) είτε για κάθε μία 

ομάδα χωριστά. Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται 

κλήρωση μεταξύ Τους. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το 

πρακτικό της δημοπρασίας 
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2. Η ύπαρξη μίας και μόνο προσφοράς δεν δεσμεύει την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης να προβεί στη συνέχιση του διαγωνισμού εφόσον αυτή από πλευράς 

τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικής προσφοράς είναι συμφέρουσα για την υπηρεσία 

(Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 547/96). 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική επιτροπή, μέσα σε 

προθεσμία (10)  δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. 

Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έγκριση, είναι δε 

αμέσως εκτελεστή. 

4. Η ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας. 

5. Η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μία ακόμη φορά λόγω ασύμφορου. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται. 

8. Δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις. 

9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

 

2) Χρόνος διάρκειας της σύμβασης 
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα υπογραφής 

της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

 

 

 

3) Εγγύηση καλής και Εμπρόθεσμης  Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 

1. Ο ανάδοχος που στο όνομα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος 

μέσα σε δέκα (10) μέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού σ’ αυτόν, να έρθει στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση, και να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία, 

με εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίσης προς 5% επί της αξίας της 

σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία 

των δέκα (10) ημερών ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του 

Δήμου. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την εκτέλεση των 

εργασιών και της λήξης της σύμβασης 

 

 

4) Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπειες αυτής 

 

Αν ο μειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών 

από την γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (χωρίς να απαιτείται η τήρηση της 

διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του ΠΔ 28/1980). 

 

5) Αθέτηση όρων της Σύμβασης  

 

1) Η από μέρους του τελευταίου μειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος 

διαγωνισμού και της σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του με τους όρους του, 

παρέχει το δικαίωμα στον Δήμο να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του Δήμου, λόγω ποινικής 

ρήτρας και αναποδείκτου αποζημίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέμενης εγγύησής 

του χωρίς δικαστική παρέμβαση 

 

6) Δαπάνες που βαρύνουν τον Προμηθευτή 
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Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της 

δημοπρασίας, του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές 

αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της 

σύμβασης (γνωμοδότηση _΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 

163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο 

αναλογούν φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόμιμη 

κράτηση. Οι ασφάλειες δεν βαρύνονται με Φ.Π.Α. 
 

7) Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης 

 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά. Επίσης ο 

Δήμος Διονύσου διατηρεί το δικαίωμα να μην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων.  

 

8) Τρόπος Πληρωμής 

 

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, 

(μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηματικό ένταλμα) 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1(παρ.Α΄, εδάφιο .Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 

107/Α/9-5-2013)«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για 

την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.  

Επισημαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του 

σχετικού τιμολογίου και η ταυτόχρονη υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία και του 

διπλότυπου είσπραξης της Δ/νσης Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, με το οποίο θα 

αποδεικνύεται η πληρωμή από μέρους του μειοδότη των προβλεπόμενων από το άρθρο 5 

του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993) εξόδων δημοσίευσης (σχετικό και το υπ΄ 

αριθμ. 15 άρθρο της παρούσας διακήρυξης). 

 

E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:30 έως 

15:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση Λ. Λίμνης 

Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου , Αγ. Στέφανος. Αρμόδιος υπάλληλος  Χαράλαμπος 

Μυλωνάς, e-mail : milonas@dionysos.gr. Αντίγραφο της διακήρυξης και των 

παραρτημάτων που τη συνοδεύουν: 

http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60. 

 

2) Δημοσίευση 

 

 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 

παράγραφος 5 του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών 

στοιχείων της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο  στο και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου μας. http://www.dionysos.gr/?=taxonomy/term/60 .Οι δαπάνες δημοσίευσης 

της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και ενδεχόμενα του 

επαναληπτικού, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισμός. 

 

 

Εσωτ. Διανομή :  Με εντολή Δημάρχου 

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής 

Διαχείρισης   

1. Γραφείο Δημάρχου   

2. Δ/νση Περιβάλλοντος   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 

mailto:milonas@dionysos.gr
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60
http://www.dionysos.gr/?=taxonomy/term/60
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  12 / 2016 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ –  

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     

 

      

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος να συμβληθεί για το έτος 2016 με 

προμηθευτές που θα υλοποιήσουν εργασίες  κοπής ψηλών δένδρων και αποκομιδής ογκωδών 

απορριμμάτων. 

 

Περισσότερο αναλυτικά: 

 

Α1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ 

ΔΕΝΔΡΩΝ  

 

Στο Δήμο υπάρχουν πολλά ψηλά δένδρα τα οποία πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

να κλαδεύονται ή κόβονται κατάλληλα προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ατυχημάτων 

και ζημιών από την πτώση τους.  

 

Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει σχετικό όχημα, χρειάζεται να αναθέσει σε εξωτερικό 

συνεργείο την προμήθεια της σχετικής υπηρεσίας με χρήση κατάλληλου γερανοφόρου 

αυτοκινήτου μαζί με τον οδηγό και τον εργάτη κοπής ψηλών δένδρων. 

 

Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7 M3 

 

Ο Δήμος προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη ανάγκη αποκομιδής 

ογκωδών απορριμμάτων (κλαδιά, κλπ), η οποία σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους, 

π.χ. το καλοκαίρι, καθίσταται ιδιαίτερα αυξημένη και δεν επαρκούν τα φορτηγά – αρπάγες 

που διαθέτει, ιδιαίτερα όταν λόγω της καταπόνησης που υφίστανται παθαίνουν βλάβες και 

είναι στο συνεργείο, χρειάζεται να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει στη σχετική προμήθεια 

υπηρεσίας φορτηγού αυτοκινήτου με αρπάγη, μαζί με τον οδηγό - χειριστή της. 

 

Επίσης, επειδή ο Δήμος χρειάζεται να τοποθετεί σε διάφορα σημεία της πόλης, π.χ. στα 

νεκροταφεία, κλπ., κάδους αποκομιδής μπαζών, χρειάζεται να αναθέσει σε εξωτερικό 

συνεργείο τη σχετική υπηρεσία τοποθέτησης του κατάλληλου εξοπλισμού (κάδους) 

συμπεριλαμβανομένης της σχετικής υπηρεσίας μεταφοράς τους για την απόρριψη του 

περιεχομένου τους. 

 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για τις ανωτέρω υπηρεσίες προϋπολογίζεται στο ποσόν των 

45.384,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και η σκοπιμότητά τους έχει εγκριθεί με 

τη 69/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Η εν λόγω προμήθεια υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  

1. Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 

114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),  

2. Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ», και  

3. Ν.4281/2014. 

   

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Β1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ 

ΔΕΝΔΡΩΝ  

ΑΔΑ: ΩΣΛΡΩ93-ΙΨΗ



Page 16 of 18  

 

Η παροχή υπηρεσίας θα αφορά στην ημερήσια (8 ώρες) χρήση, όποτε απαιτείται, 

γερανοφόρου – καλαθοφόρου αυτοκινήτου μηχανήματος έργου, δυνατότητας 12 ή 22 

μέτρων, με το χειριστή του και έναν έμπειρο εργάτη ο οποίος θα κλαδεύει / κόβει τα 

δένδρα, ανεξαρτήτου ύψους, που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία. 

 

Β2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7 M3  

 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα με αρπάγη θα είναι δυναμικότητας, ενδεικτικά, 8 μ3 (διαξονικό) 

και 15 μ3 (τριαξονικό).  

 

Οι κάδοι για τα μπάζα θα είναι μεταλλικοί, στιβαροί, κατάλληλοι για αποθήκευση και 

μεταφορά των υλικών για τα οποία προορίζονται, χωρητικότητας τουλάχιστον 7 m3 

έκαστος.  

 

Η εταιρία που θα παράσχει την υπηρεσία θα αναλαμβάνει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση 

του Δήμου, τη μεταφορά, με ειδικό αυτοκίνητο, και απόρριψη του περιεχομένου τους σε 

αδειοδοτημένο χώρο και την επιστροφή τους στα σημεία που θα υποδεικνύονται. 

 

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός παροχής των προαναφερθέντων υπηρεσιών αυτοκινήτων / 

εξοπλισμού είναι ως εξής. 

 

Εργασία   Μονάδα Ποσότητα Τιμή  Σύνολο 

    Μέτρησης   Μονάδος 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 12 μ.  Ημέρα  40   270 €    10.800 € 

 

Υπηρεσία γερανοφόρου  

αυτοκινήτου 22 μ.  ημέρα  25   300 €     7.500 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Υπηρεσία διαξονικού  

φορτηγού αρπάγης  

(8 μ3)    ημέρα  25  220 €    5.500 € 

  

Υπηρεσία τριαξονικού  

φορτηγού αρπάγης  

(15 μ3)    ημέρα  20  240 €    4.800 € 

 

Κάδος μπαζών  

(7 μ3) με δρομολόγιο  

απόρριψης   τεμάχιο 100 κάδοι 80 €  8.000 € 

 

        Σύνολο: 36.600,00€ 

        

ΦΠΑ 24%:     8.784,00€ 
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       Γενικό Σύνολο:           45.384,00€ 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης: σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα 

ευρώ.  

 

 

 

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Είναι δυνατή η προσφορά είτε για όλες τις ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης 

(Ομάδες Α, Β) είτε για κάθε μία ομάδα χωριστά, π.χ. μόνο για την Ομάδα Α, δεδομένου ότι 

οι ζητούμενες εργασίες είναι διαιρετές και οι εταιρίες – επαγγελματικές ομάδες που τις 

προσφέρουν μπορεί να είναι ξεχωριστές και να μη τις παρέχουν όλες μαζί. 

 

Έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα 

αποδεικνύεται η εγγραφή του στο σχετικό επάγγελμα για το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες 

του στο Δήμο. 

 

Έκαστος ενδιαφερόμενος για την υποβολή προσφοράς για την παροχή των υπηρεσιών της 

Ομάδας Β πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο εν ισχύ 

 άδεια συλλογής / μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/2003,  

 άδεια λειτουργίας εγκατάστασης ανακύκλωσης μη μεταλλικών αποβλήτων και 

προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων,  και 

 σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ), π.χ., ενδεικτικά αναφέρεται, το ΣΑΝΚΕ 

(Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος ΕΠΕ), κ.ο.κ. 

 

Έκαστος συμμετέχων στην τιμή της προσφοράς του για κάθε τεμάχιο ή ημέρα υπηρεσίας 

θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει όλα τα αναλώσιμα λειτουργίας του αυτοκινήτου – 

μηχανήματος, π.χ. καύσιμα, λάδια κλπ., καθώς επίσης όλα τα κόστη της χρήσης του, π.χ. 

ασφάλιση, τέλη, κλπ. 

 

Επίσης η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το κόστος εργασίας του οδηγού και  χειριστή 

του αυτοκινήτου – μηχανήματος μαζί με όλες τις επιβαρύνσεις που αφορούν στην 

ασφάλισή του και τις λοιπές νόμιμες παροχές σε είδος ή χρήμα που τυχόν δικαιούται.  

 

Επίσης η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει την αστική ευθύνη τρίτων για την περίπτωση 

πρόκλησης ζημιάς για την οποία ο Δήμος ουδεμία ευθύνη θα φέρει. 

 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου 

προσωπικού, το οποίο πρέπει να έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και 

να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που απαιτούνται. 

 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα ασφάλειας τρίτων και του  προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου της χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (για την 

ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού), και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι 

όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν. 

  

Έκαστος συμμετέχων μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλει στο Δήμο πρέπει να 

προσκομίσει τις άδειες κυκλοφορίας και τα στοιχεία των αυτοκινήτων – μηχανημάτων 

που θα χρησιμοποιήσει. 
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Όλα τα αυτοκίνητα – μηχανήματα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και άριστα 

συντηρημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οίκων κατασκευής τους. 

 

 

Ο Συντάξας 

 

 

Σπυρίδων Μαντόπουλος 

ΔΕ 38 – Χειριστής  Η/Υ 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Απόστολος Παπαδόπουλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 
 
 
 
 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη «Προμήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος 
(Κοπή Ψηλών Δένδρων – Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων)» του Δήμου 
Διονύσου και διαθέτει πίστωση ποσού €45.384,00 σε βάρος του 
Κ.Α. 35.6275.0004 με τίτλο «Δαπάνες Καθαρισμού Υψηλών Δένδρων, 
Μεταφορά Μπαζών κλπ Κήπων και Κοινοχρήστων Χώρων» και την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. 

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

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

Ζαμάνης Διονύσιος 
Δήμαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης Δημήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος.  
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