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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ                                                Γμφνκεξ:06.2.2015 

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ                                                      Ανηζ. Ννςη.: 2324 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΓΝΖΠΞΜΝΕ 

 

 

 ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ  

ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜΡ ΔΖΓΘΚΜΡΟ ΑΚΜΖΗΠΜΡ ΔΕΙΜΟΖΜΡ ΙΓΖΜΔΜΠΖΗΜΡ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ  

ΓΖΑ ΠΕΚ ΑΚΑΘΓΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ΝΑΞΜΕΟ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

 

ΠΖΠΘΜΟ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ: «Απμθμμηδή απμννημμάηςκ θαη θαζανηζμυξ θμηκμπνήζηςκ πχνςκ ηςκ 

Δεμμηηθχκ - Πμπηθχκ θμηκμηήηςκ  ημο Δήμμο ενζμκήζμο» 

 

Ηνηηήνημ αλημιυγεζεξ: αμειυηενε πνμζθμνά  

Ννμτπμιμγηζζείζα δαπάκε (πενηιαμβακμμέκμο Φ.Ν.Α): 9.311.584,20 €  

νμκηθή δηάνθεηα ενγαζίαξ: ηνηάκηα έλη (36) μήκεξ, απυ 1/04/2015 έςξ θαη 31/3/2018  

 

 

ΓΓΚΖΗΓΟ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΓΟ 

 

            

 

ΑΚΑΘΓΠΜΡΟΑ ΑΞΕ  

 

 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ, Νμμμφ Ηναθιείμο  

ΟΡΚΠΜΙΕ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 

ΑΚΑΘΓΠΜΡΟΑΟ ΑΞΕΟ  

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ (Ο.Σ.Α) 

Α΄ΒΑΘΜΟΤ 

ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ  “Απμθμμηδή απμννημμάηςκ θαη θαζανηζμυξ θμηκμπνήζηςκ 

πχνςκ ηςκ Δεμμηηθχκ - Σμπηθχκ θμηκμηήηςκ  ημο Δήμμο 

Υενζμκήζμο” θαη εηδηθυηενα πεηνςκαθηηθυξ 

μδμθαζανηζµυξ, µεπακηθή μδμζάνςζε, θάιορε ακαγθχκ 

θαζεμενηκυηεηαξ, απμθμµηδή απμννηµµάηςκ, απμµάθνοκζε 

μγθςδχκ, πιφζηµμ μδχκ, θαζανηζµυ πνακχκ, πιφζημμ 

θάδςκ, δηάζεζε πάγημο ελμπιηζμμφ.  

 

ΗΩΔΖΗΜΟ  CPV   90511000-2, 90611000, 90612000, 90918000-5 
 

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ  οκμιηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ: 9.311.584,20 € 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΠΑ 13%  

ΞΕΙΑΠΜΔΜΠΕΟΕ ΓΞΓΑΟΖΑΟ  Σαθηηθά Έζμδα  (Ακηαπμδμηηθά ηέιε)  

ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ ΓΞΓΑΟΖΑΟ Ακχηαηε Υνμκηθή δηάνθεηα ενγαζίαξ: 36 μήκεξ, απυ 

1/4/2015 έςξ θαη 31/3/2018  

ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΑΚΑΘΓΟΕΟ  Υαμειυηενε πνμζθμνά    
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ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ απμζημιήξ γηα 

δεμμζίεοζε ζηεκ επίζεμε εθεμενίδα 

ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ (Γ.Γ.Γ.Γ)  

06.02.2015 

Εμενμμεκία Δεμμζίεοζεξ ζημ 

Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. 

10.02.2015 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ δεμμζίεοζεξ ζημκ 

ειιεκηθυ ηφπμ  

«Νέα Κνήηε»: 13.02.2015  

«Παηνίξ»: 13.02.2015  

«Άπμρε ημο Νυημο»:10.02.2015   

«Γεκηθή Δεμμπναζηχκ»: 13.02.2015  

 «Ηπχ ηςκ Δεμμπναζηχκ»: 13.02.2015  

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ δεμμζίεοζεξ ζημ 

«Πεφπμξ Δεμμζίςκ Δηαθενφλεςκ θαη 

Οομβάζεςκ» ηεξ Γθεμενίδαξ ηεξ 

Ηοβένκεζεξ  

 

13.2.2015 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ έκανλεξ οπμβμιήξ 

πνμζθμνχκ  

12.03.2015 χνα 7.00   

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ιήλεξ οπμβμιήξ 

πνμζθμνχκ  

 

18.03.2015, χνα 15:00.   

ΝΞΜΘΓΟΙΖΑ γηα οπμβμιή 

δηεοθνηκίζεςκ επί ηςκ υνςκ ηεξ 

Δηαθήνολεξ 

 

Έλη (6) ημοιάπηζημκ εμένεξ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία πμο 

έπεη μνηζηεί γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ πνμζθμνχκ 

ΝΞΜΘΓΟΙΖΑ πανάδμζεξ ηςκ 

ζπεηηθχκ εγγνάθςκ ημο 

πνμθενοζζυμεκμο δηαγςκηζμμφ  

 

Απμζηέιιμκηαη ή παναδίκμκηαη ζ‟ αοημφξ μέζα ζε έλη (6) 

εμένεξ απυ ηε ιήρε ηεξ ζπεηηθήξ αίηεζεξ ή έλη (6) 

ημοιάπηζημκ εμένεξ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία πμο έπεη 

μνηζζεί γηα ηε οπμβμιή ηςκ πνμζθμνχκ. 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ θαη ΩΞΑ 

απμζθνάγηζεξ Ννμζθμνχκ / 

ΠΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ 

ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ  

 

 ηέζζενηξ (4) ενγάζημεξ εμένεξ μεηά ηεκ θαηαιεθηηθή 

εμενμμεκία οπμβμιήξ πνμζθμνχκ  θαη χνα  15.00 
 

Η Δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr ημο 

Γ..Η.ΔΗ.. 

ΠΜΝΜΟ θαηάζεζεξ ηςκ Ννμζθμνχκ  Οη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη ζημ Γζκηθυ φζηεμα 

Ηιεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ.) ζηεκ 

ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε www.promitheus.gov.gr, εκχ ηα 

πνςηυηοπα έγγναθα θαηαηίζεκηαη ζημ Δήμμ Υενζμκήζμο, 

Σαποδνμμηθή Δ/κζε: Δεμανπείμ Υενζμκήζμο, Γμφνκεξ 

Ηναθιείμο (Πνχεκ Αμενηθάκηθε Βάζε Γμονκχκ), ΣΚ 

70014, (Γναθείμ Πνςημθυιιμο)  

ΓΘΩΟΟΑ Δηαθήνολεξ Δηαγςκηζμμφ 

θαη ηεξ Οφμβαζεξ 

 

Γπίζεμε γιχζζα ημο Δηαγςκηζμμφ θαη ηεξ φμβαζεξ είκαη ε 

Γιιεκηθή. Όια ηα έγγναθα, επηθμηκςκία με ημοξ   

πνμζθένμκηεξ –οπμρήθημοξ Ακαδυπμοξ, θαζχξ θαη μη 

πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. 
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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ 

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ                                                 Γμφνκεξ:06.02.2015 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ                                                Ανηζ. Ννςη.: 2324 

 

Δ ΖΑ Η Ε Ξ Ρ Λ Ε 

ΘΓΙΑ: Απμθμμηδή απμννημμάηςκ θαη θαζανηζμυξ θμηκμπνήζηςκ πχνςκ ηςκ Δεμμηηθχκ - 

Πμπηθχκ Ημηκμηήηςκ  ημο Δήμμο ενζμκήζμο 

  

O Ακηηδήμανπμξ Μηθμκμμηθχκ Δήμμο ενζμκήζμο, Νιεονάθεξ Γμμακμοήι,  

Έπμκηαξ οπυρε:  

1. Σηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 3463/2006 «Κφνςζε ημο Κχδηθα Δήμςκ θαη  Κμηκμηήηςκ»  (ΦΓΚ 114 Α΄) 

2. Σηξ δηαηάλεηξ ημο  Ν.3852/2010 (ΦΓΚ 87Α΄) Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ αοημδημίθεζεξ θαη 

απμθεκηνςμέκεξ δημίθεζεξ – Πνυγναμμα Καιιηθνάηεξ» 

3. Σμ ΠΔ 28/1980, (ΦΓΚ Α‟11/1980) "Πενί εθηειέζεςξ ένγςκ θαη πνμμεζεηχκ Ονγακηζμχκ 

Σμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ". 

4. Σηξ δηαηάλεηξ ημο Π.Δ. 60/2007 (ΦΓΚ 64Α΄) «Πνμζανμμγή ηεξ Γιιεκηθήξ Νμμμζεζίαξ ηεξ 

δηαηάλεηξ ηεξ Οδεγίαξ 2004/18/ΓΚ ημο Γονςπασθμφ Κμηκμβμοιίμο θαη ημο ομβμοιίμο ηεξ 

31εξ Μανηίμο 2004 «Πενί ζοκημκηζμμφ ηςκ δηαδηθαζηχκ ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ ένγςκ, 

πνμμεζεηχκ θαη οπενεζηχκ», υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ Οδεγία 2005/51/ΓΚ ηεξ Γπηηνμπήξ 

θαη ηεκ μδεγία 2005/75ΓΚ ημο Γονςπασθμφ Κμηκμβμοιίμο θαη ημο ομβμοιίμο ηεξ 16εξ 

Νμεμβνίμο 2005  

5. Σεκ Κ.Τ.Α. 114218/17.11.1997 (Φ.Γ.Κ. 1016/Β/97) "Καηάνηηζε πιαηζίμο Πνμδηαγναθχκ θαη 

γεκηθχκ πνμγναμμάηςκ δηαπείνηζεξ ζηενεχκ απμβιήηςκ". 

6. Σεκ ΚΤΑ ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΓΚ 1909Β/22-12-03) «Μέηνα θαη υνμη γηα ηε Δηαπείνηζε 

ηενεχκ Απμβιήηςκ» 

7. Σμ Ν. 3469/2006, άνζνμ 5 (ΦΓΚ 131/Α/2006) «Γζκηθυ Σοπμγναθείμ, Γθεμενίξ ηεξ 

Κοβενκήζεςξ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ».  

8. Σμ Ν. 3548/2007 (ΦΓΚ 68/Α/2007) «Καηαπχνεζε δεμμζηεφζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Δεμμζίμο 

ζημ κμμανπηαθυ θαη ημπηθυ ηφπμ θαη ηεξ δηαηάλεηξ 

9. Σμ Ν. 3861/2010 (ΦΓΚ 112/Α/2010) «Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε 

κυμςκ θαη πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ 

δηαδίθηομ „Πνυγναμμα Δηαφγεηα‟ θαη ηεξ δηαηάλεηξ»,   

10. Σμ άνζνμ 9, πεν. 3, ημο Ν. 3899/2010 (ΦΓΚ 212/Α/2010) «Γπείγμκηα μέηνα εθανμμγήξ ημο 

πνμγνάμμαημξ ζηήνηλεξ ηεξ ειιεκηθήξ μηθμκμμίαξ»  

11. Σμ Π.Δ. 113/2010 ( ΦΓΚ 194/Α/2010 ) «Ακάιερε οπμπνεχζεςκ απυ ηεξ Δηαηάθηεξ»  

12. Σμ Ν. 3979/2011 (ΦΓΚ 138/Α/2011) «Γηα ηεκ ειεθηνμκηθή δηαθοβένκεζε θαη ιμηπέξ 

δηαηάλεηξ»   

13. Σμ Ν. 4013/2011 (ΦΓΚ 204/Α/2011) «φζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ 

ομβάζεςκ θαη Κεκηνηθμφ Ηιεθηνμκηθμφ Μεηνχμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ – Ακηηθαηάζηαζε ημο 

έθημο θεθαιαίμο ημο Ν. 3588/2007 (πηςπεοηηθυξ θχδηθαξ) Πνμπηςπεοηηθή δηαδηθαζία 

ελογίακζεξ θαη ηεξ δηαηάλεηξ».  
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14. Σε με ανηζμ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΓΚ 3400/Β/20.12.2012)ΚΤΑ «Ρφζμηζε ηςκ εηδηθυηενςκ 

ζεμάηςκ ιεηημονγίαξ θαη δηαπείνηζεξ ημο Κεκηνηθμφ Ηιεθηνμκηθμφ Μεηνχμο Δεμμζίςκ 

ομβάζεςκ ημο Τπμονγείμο Ακάπηολεξ, Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ, Τπμδμμχκ, Μεηαθμνχκ θαη 

Δηθηφςκ».  

15. Σμ Ν. 3886/30-9-2010 (ΦΓΚ 173Α‟) πενί Δηθαζηηθήξ Πνμζηαζίαξ, υπςξ αοηυξ έπεη 

ηνμπμπμηεζεί θαη ηζπφεη απυ ημ άνζνμ 63 ημο Ν. 4055/2012 (ΦΓΚ 55Α‟). 

16. Σεκ οπ. αν. εγθ. Π1/273 / 7-02-2011 γηα ηεκ εθανμμγή ημο ακςηένς κυμμο πενί Δηθαζηηθήξ 

Πνμζηαζίαξ θαηά ηε ζφκαρε δεμμζίςκ ζομβάζεςκ. 

17.  Σμκ θακμκηζμμφ (ΓΚ) ανηζ. 213/2008 ηεξ Γπηηνμπήξ ηεξ 28εξ Νμεμβνίμο 2007 γηα 

ηνμπμπμίεζε ημο Κακμκηζμμφ (ΓΚ) ανηζ. 2195/2002 ημο Γονςπασθμφ Κμηκμβμοιίμο θαη ημο 

ομβμοιίμο πενί ημο θμηκμφ ιεληιμγίμο γηα ηεξ δεμυζηεξ ζομβάζεηξ (CPV)   

18. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 68 παν. 1 ημο Ν. 3863/2010 «Νέμ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα θαη 

ζοκαθείξ δηαηάλεηξ, νοζμίζεηξ ζηηξ ενγαζηαθέξ ζπέζεηξ», υπςξ αοηή ακηηθαηαζηάζεθε απυ ηεκ 

παν. 1 ημο άνζνμο 22 ημο Ν. 4144/2013. 

19. Σμ Ν. 2690/1999 (ΦΓΚ 45Α‟) υπςξ έπεη ηνμπμπμηεζεί θαη ηζπφεη απυ ημ άνζνμ 1 ημο Ν. 

4250/2014 (ΦΓΚ 74Α‟). 

20. Σεκ οπ‟ανηζμ. ΤΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Γ.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καζμνηζμυξ 

δηαδηθαζηχκ οπμβμιήξ αηηήζεςκ έθδμζεξ, ακάθιεζεξ, ακακέςζεξ ρεθηαθχκ πηζημπμηεηηθχκ 

θαζχξ θαη ακάθηεζεξ ημο ρεθηαθμφ πηζημπμηεηηθμφ θνοπημγνάθεζεξ μέζς ηςκ ΚΓΠ (Κέκηνςκ 

Γλοπενέηεζεξ Πμιηηχκ) ςξ Γκηεηαιμέκςκ Γναθείςκ».  

21. Σεκ οπ‟ανηζμ. ΤΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΓΚ 401/Β/2013) «Ροζμίζεηξ γηα α) ηε δηαδηθαζία θαη 

ημκ ηνυπμ ειεθηνμκηθήξ επηβεβαίςζεξ ηεξ ιήρεξ θαη ηεξ αζθαιμφξ πνμκμζήμακζεξ, β) ηηξ 

πνμδηαγναθέξ θαη ηα πνυηοπα ημο ζοζηήμαημξ γηα ηε γκςζημπμίεζε εγγνάθςκ ζε θοζηθά 

πνυζςπα ή ΝΠΙΔ με πνήζε ΣΠΓ θαη γ) ηεκ ειεθηνμκηθή δηαθίκεζε εγγνάθςκ μεηαλφ θμνέςκ 

ημο δεμμζίμο ημμέα θαη ηςκ θοζηθχκ πνμζχπςκ ή ΝΠΙΔ».  

22. Σμ Ν. 4155/2013 (ΦΓΚ 120Α‟) «Γζκηθυ φζηεμα Ηιεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ θαη 

άιιεξ Δηαηάλεηξ», υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ Τπμπανάγναθμ Σ 20, ημο Πνχημο Άνζνμο 

ημο Ν. 4254/2014 (ΦΓΚ 85/Α/7-4-2014), 

23. Σμ Ν. 4281/2014 (ΦΓΚ 160΄ Α) «Μέηνα ζηήνηλεξ θαη ακάπηολεξ ηεξ ειιεκηθήξ μηθμκμμίαξ, 

μνγακςηηθά  ζέμαηα Τπμονγείμο Οηθμκμμηθχκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ.» 

24. Σεκ Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΓΚ 2677/Β) «Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ 

ημο Γζκηθμφ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..)» 

25. Σεκ με ανηζμ. πνςη. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) εγθφθιημ με ζέμα «Γκεμένςζε 

γηα ημ Γζκηθυ φζηεμα Ηιεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (ΓΗΔΗ)» 

26. Σεκ οπ. αν. 501/2014 απυθαζε ημο Δ. ημο Δήμμο Υενζμκήζμο με ηεκ μπμία εγθνίζεθε ε 

εθηέιεζε πανμπήξ οπενεζίαξ «Απμθμμηδή απμννημμάηςκ θαη θαζανηζμυξ θμηκμπνήζηςκ πχνςκ 

ηςκ Δεμμηηθχκ - Σμπηθχκ Κμηκμηήηςκ  ημο Δήμμο Υενζμκήζμο» με δηεζκή ακμηθηυ δεμυζημ 

μεημδμηηθυ δηαγςκηζμυ   

27. Σεκ οπ‟ αν. 420/2014 απυθαζε ηεξ Οηθ. Γπηηνμπήξ γηα έγθνηζε ακάιερεξ πμιοεημφξ 

οπμπνέςζεξ πναγμαημπμίεζεξ ηςκ δαπακχκ γηα ηα έηε 2015,2016,2017,2018. 

28. Σεκ οπ‟ ανηζ. 3/2015 απυθαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ Δήμμο Υενζμκήζμο γηα ημκ 

θαζμνηζμυ ηςκ υνςκ δηεκένγεηαξ ημο ειεθηνμκηθμφ δηεζκμφξ ακμηθημφ δεμυζημο δηαγςκηζμμφ 

γηα ηεκ πανμπή ηεξ ςξ άκς οπενεζίαξ 

29. Σεκ οπ‟ 13/2015 απυθαζε ηεξ Οηθ. Γπηηνμπήξ γηα έγθνηζε ακάιερεξ οπμπνέςζεξ θαη ρήθηζεξ 

ζπεηηθήξ πίζηςζεξ πν/ζμμφ έημοξ 2015 

 

ΝΞΜΗΕΞΡΟΟΜΡΙΓ  
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    Ειεθηνμκηθυ Δηεζκή Ακμηθηυ Δεμυζημ Ιεημδμηηθυ Δηαγςκηζμυ με ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ με 

θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ παμειυηενε πνμζθμνά, με πμζμζηυ έθπηςζεξ ζε αθέναηεξ μμκάδεξ επί 
ημηξ εθαηυ (%) επί ημο δεμμπναημφμεκμο πμζμφ, γηα ηεκ επηιμγή Ακαδυπμο γηα ηε ζφκαρε δεμυζηαξ 

ζφμβαζεξ πανμπήξ οπενεζηχκ «Απμθμμηδή απμννημμάηςκ θαη θαζανηζμυξ θμηκμπνήζηςκ πχνςκ ηςκ 

Δεμμηηθχκ - Πμπηθχκ θμηκμηήηςκ  ημο Δήμμο ενζμκήζμο».  

   Μ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ ενγαζίαξ ακένπεηαη ζε εκκέα εθαημμμφνηα ηνηαθυζηεξ έκηεθα πηιηάδεξ 

πεκηαθυζηα μγδυκηα ηέζζενα εονχ θαη είθμζη ιεπηά # 9.311.584,20 €# ζομπενηιαμβακμμέκμο 

Φ.Ν.Α. 13%.  

  Ε ζοκμιηθή πνμκηθή δηάνθεηα ηεξ ενγαζίαξ μνίδεηαη ζε ηνηάκηα έλη μήκεξ, απυ 1/4/2015 έςξ 

31/3/2018.  

   Οη δαπάκεξ ηεξ ενγαζίαξ ζα βανφκμοκ ηηξ πηζηχζεηξ πνμτπμιμγηζμμφ Δήμμο Υενζμκήζμο εηχκ 

2015, 2016, 2017 θαη 2018  

      Η επηιμγή ζα πναγμαημπμηεζεί ζφμθςκα με ηοσς ακόλοσθοσς όροσς και ηις προϋποθέζεις ηης 

Δηαθήνολεξ:  

ΑΞΘΞΜ 1μ   

Πυπμξ θαη πνυκμξ δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ 

 

   Μ δηαγςκηζμυξ ζα πναγμαημπμηεζεί ειεθηνμκηθά με πνήζε ηεξ πιαηθυνμαξ ημο Γζκηθμφ 

Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.), μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ πφιεξ 

www.promitheus.gov.gr. 
        ημ πιαίζημ αοηυ, ηε δεμμζημπμίεζε ημο δηαγςκηζμμφ μέζς ηεξ ειεθηνμκηθήξ ακάνηεζεξ ηεξ 

Πνμθήνολεξ ζημ Γ..Η.ΔΗ.. θαζχξ θαη πνήζεξ θάζε άιιμο πνυζθμνμο μέζμο δεμμζημπμίεζεξ 

ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζν. 10 ηεξ ΤΑ Π1/2390/16.10.2013, ζα αθμιμοζήζεη ε ειεθηνμκηθή 

οπμβμιή θαη αλημιυγεζε ηςκ πνμζθμνχκ θαη δηθαημιμγεηηθχκ ζομμεημπήξ θαη θαηαθφνςζεξ ζφμθςκα 

με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζν. 11 ηεξ Τ.Α. Π1/2390/16.10.2013. 

     Ο δηαγςκηζμυξ ζα δηεκενγεζεί ζε πνμζεζμία  ζανάκηα (40) εμενχκ απυ ηεκ εμενμμεκία απμζημιήξ 

ηεξ δηαθήνολεξ ζηεκ Τπενεζία Γπίζεμςκ Γθδυζεςκ ηςκ Γονςπασθχκ Κμηκμηήηςκ γηα δεμμζίεοζε 

δοκάμεη ηςκ δηαηάλεςκ ηςκ παναγνάθςκ 2 θαη 5 ημο άνζνμο 32 ημο Ν.Δ.60/2007.  

      Ωξ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ειεθηνμκηθήξ οπμβμιήξ πνμζθμνχκ ζηε δηαδηθηοαθή πφιε 

www.promitheus.gov.gr ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. μνίδεηαη ε 18.03.2015, εμένα Πεηάνηε θαη χνα 

15:00.   

   Ιεηά ηεκ πανέιεοζε ηεξ θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ θαη χναξ δεκ οπάνπεη δοκαηυηεηα 

οπμβμιήξ πνμζθμνάξ ζημ Οφζηεμα. 

    Ο πνυκμξ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ θαη μπμηαδήπμηε ειεθηνμκηθή επηθμηκςκία μέζς ημο 

οζηήμαημξ βεβαηχκεηαη αοηυμαηα απυ ημ ζφζηεμα με οπενεζίεξ πνμκμζήμακζεξ ζφμθςκα με ηα 

μνηδυμεκα ζηεκ παν. 3 ημο άνζνμο 6 ημο Ν. 4155/2013 θαη ημ άνζνμ 6 ηεξ Τ.Α. Π1/2390/16.10.2013 

«Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθχκ 

Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..)». 

   Οη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ  ειεθηνμκηθά - μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ 

πφιεξ - ζημ Γζκηθυ φζηεμα Ηιεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (ΓΗΔΗ) ζηεκ ειεθηνμκηθή 

δηεφζοκζε www.promitheus.gov.gr, μέπνη ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεη ε πανμφζα 

δηαθήνολε, ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα, ζε ειεθηνμκηθυ θάθειμ, ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Ν. 

4155/2013 (ΦΓΚ/Α/29-5-2013), ζημ άνζνμ 11 ηεξ ΤΑ Π1/2390/2013 (ΦΓΚ/Α/2677/21-10-2013) 

«Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ οζηήμαημξ  Ηιεθηνμκηθχκ 

δεμμζίςκ ζομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ.).» θαη ζημ Π.Δ. 60/07. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 ΑΞΘΞΜ 2μ  

  Ηακυκεξ δεμμζηυηεηαξ- Θήρε πιενμθμνηχκ 

 

A.Ηακυκεξ Δεμμζηυηεηαξ 

Η πενίιερε ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ εζηάιε γηα δεμμζίεοζε: 

1. ζηεκ Γπίζεμε Γθεμενίδα ηεξ Γ.Γ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 38 παν.2,5 θαη 6 ηεξ μδεγίαξ 

2004/18/ΓΚ.,  

2. ζημ Γκεμενςηηθυ Δειηίμ ημο ΣΓΓ,  

3. ζημ Σεφπμξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ ημο Φ.Γ.Κ.   

4. ζε δομ εμενήζηεξ εθεμενίδεξ ημο κμμμφ θαη ζε μία εβδμμαδηαία εθεμενίδα ημο κμμμφ,  

5. ζε μηα μηθμκμμηθή εθεμενίδα πακειιαδηθήξ θοθιμθμνίαξ θαη ζε μηα εθεμενίδα γεκηθχκ εηδήζεςκ  

πακειιαδηθήξ θοθιμθμνίαξ 

    Σμ πιήνεξ θείμεκμ ηεξ Δηαθήνολεξ θαη ζομπιενςμαηηθά έγγναθα δηαηίζεκηαη μυκμ ζε ειεθηνμκηθή 

μμνθή μέζς ημο δηαδηθηφμο ζηηξ δηεοζφκζεηξ www.hersonissos.gr θαη www.promitheus.gov.gr.   

    Ακηίγναθμ ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ ζα ημηπμθμιιεζεί ζημκ πίκαθα ακαθμηκχζεςκ  ημο Δήμμο 

Υενζμκήζμο . 

   Σα έλμδα δεμμζίεοζεξ ζηεκ Γπίζεμε Γθεμενίδα ηςκ Γονςπασθχκ Κμηκμηήηςκ βανφκμοκ ηεκ 

Γονςπασθή Έκςζε, ζημ δε Γιιεκηθυ Σφπμ ηυζμ ηεξ ανπηθήξ υζμ ηςκ ηοπυκ  επακαιεπηηθχκ 

δεμμπναζηχκ, βανφκμοκ  ημκ ακάδμπμ. [κ. 3801/09].  

Β.  Θήρε πιενμθμνηχκ 

1.   Η Δηαθήνολε δηαηίζεηαη ζε πιήνε & ειεφζενε πνυζβαζε απυ ημ δηαδίθηομ ζηεκ ειεθηνμκηθή 

δηεφζοκζε ημο Δήμμο www.hersonisos.gr απυ ηεκ 06.02.2015, ζημ θυμβμ επηθαηνυηεηα θαη ζηε 

δηαδνμμή Δεμμπναζίεξ-δηαγςκηζμμί, υπςξ επίζεξ ζημ δηαδηθηοαθυ ηυπμ οπμβμιήξ πνμζθμνάξ 

www.promitheus.gov.gr ημο Γ..Η.ΔΗ., μέπνη ηε ιήλε ηεξ πνμζεζμίαξ ηςκ πνμζθμνχκ ήημη 

ηεκ 18/03/2015.  

2. Οη εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα πνμεημημάδμοκ ηεκ πνμζθμνά ημοξ ζημ ζφζηεμα αμέζςξ μεηά ηε 

δεμμζημπμίεζε ημο δηαγςκηζμμφ ζηεκ ηζημζειίδα ημο Γ..Η.ΔΗ., ζα έπμοκ υμςξ ηε 

δοκαηυηεηα κα ηεκ οπμβάιμοκ, μυκμ μεηά ημ πέναξ ηεξ πνμζεζμίαξ πμο έπεη μνίζεη ε 

Aκαζέημοζα Aνπή γηα πανμπή δηεοθνηκίζεςκ επί υνςκ ηεξ δηαθήνολεξ, ε μπμία είκαη ημ 

ανγυηενμ έλη (6)  εμένεξ πνηκ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ. 

3. Γθυζμκ μη εκδηαθενυμεκμη δεηήζμοκ ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ, ζπεηηθέξ με ηα έγγναθα 

ημο δηαγςκηζμμφ, αοηέξ πανέπμκηαη ημ ανγυηενμ έλη (6) εμένεξ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία πμο 

έπεη μνηζζεί γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ πνμζθμνχκ (Άνζνμ 33 παν. 2 ημο Π.Δ 60/2007). Σα 

ζπεηηθά αηηήμαηα οπμβάιιμκηαη ειεθηνμκηθά μυκμ ζημ δηθηοαθυ ηυπμ ημο δηαγςκηζμμφ μέζς ηεξ 

Δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr, ημο Γ..Η.ΔΗ.. Αηηήμαηα πανμπήξ 

ζομπιενςμαηηθχκ πιενμθμνηχκ – δηεοθνηκίζεςκ οπμβάιιμκηαη μυκμ απυ εγγεγναμμέκμοξ ζημ 

ζφζηεμα μηθμκμμηθμφξ θμνείξ, δειαδή δηαζέημοκ ζπεηηθά δηαπηζηεοηήνηα πμο ημοξ έπμοκ 

πμνεγεζεί (υκμμα πνήζηε θαη θςδηθυ πνυζβαζεξ) φζηενα απυ αίηεζή ημοξ. Σα αηηήμαηα, 

ζοκμδεφμκηαη οπμπνεςηηθά απυ επηζοκαπηυμεκμ ειεθηνμκηθυ ανπείμ ζε μμνθή ανπείμο .pdf, με 

ημ θείμεκμ ηςκ ενςηεμάηςκ, ημ μπμίμ οπμπνεςηηθά πνέπεη κα είκαη ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμ. 

Αηηήμαηα πανμπήξ δηεοθνηκήζεςκ πμο οπμβάιιμκηαη είηε με άιιμ ηνυπμ είηε ημ ειεθηνμκηθυ 

ανπείμ πμο ηα ζοκμδεφεη δεκ είκαη ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμ, δεκ ελεηάδμκηαη.  

4. Η Ακαζέημοζα Ανπή ζα απακηήζεη ηαοηυπνμκα θαη  ζογθεκηνςηηθά ζε υιεξ ηηξ δηεοθνηκήζεηξ 

πμο ζα δεηεζμφκ εκηυξ ημο ακςηένς δηαζηήμαημξ, ζε υιμοξ υζμοξ έπμοκ παναιάβεη ηε 

Δηαθήνολε, ημ ανγυηενμ έλη (6) εμένεξ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία πμο έπεη μνηζηεί γηα ηεκ 

οπμβμιή ηςκ πνμζθμνχκ. 

http://www.hersonisos.gr/
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5. εμεηχκεηαη υηη ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηα ηεφπε ημο δηαγςκηζμμφ θαζχξ 

θαη μη γναπηέξ δηεοθνηκήζεηξ ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ επί ενςηεμάηςκ ηςκ εκδηαθενμμέκςκ 

ζπεηηθά με ηα έγγναθα θαη ηε δηαδηθαζία ημο δηαγςκηζμμφ ζα ακανηχκηαη ηαοηυπνμκα θαη 

ζογθεκηνςηηθά ζε ειεθηνμκηθή μμνθή ζημ δηαδηθηοαθυ ηυπμ ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ.  

6. Μεηά ηεκ πανέιεοζε ηεξ θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ θαη χναξ, δεκ οπάνπεη ε δοκαηυηεηα 

οπμβμιήξ πνμζθμνάξ ζημ φζηεμα. Γπηζεμαίκεηαη υηη ζομμεηέπμκηεξ δεκ έπμοκ δοκαηυηεηα κα 

απμζφνμοκ ή κα αθονχζμοκ πνμζθμνά μεηά ηεκ οπμβμιή ηεξ. 

 

ΑΞΘΞΜ 3μ  

Ννμτπμζέζεηξ Οομμεημπήξ 

Η ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ είκαη ακμηθηή θαη ειεφζενε, πςνίξ πενημνηζμυ ζημκ ανηζμυ ηςκ 

οπμρεθίςκ ακαδυπςκ θαη ζε υζμοξ πιενμφκ ηηξ κμμηθέξ, μηθμκμμηθέξ, ηεπκηθέξ, πμημηηθέξ θαη 

μοζηαζηηθέξ πνμτπμζέζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηε Δηαθήνολε θαη ηε ζπεηηθή Νμμμζεζία. 

 

3.1. Ννμτπμζέζεηξ Οομμεημπήξ 

 Γηα ηε ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ, μη εκδηαθενυμεκμη μηθμκμμηθμί θμνείξ απαηηείηαη κα δηαζέημοκ 

ρεθηαθή οπμγναθή, πμνεγμφμεκε απυ πηζημπμηεμέκε ανπή πανμπήξ ρεθηαθήξ οπμγναθήξ θαη κα έπμοκ 

εγγναθεί ζημ Γζκηθυ φζηεμα Ηιεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..) - Δηαδηθηοαθή πφιε 

www.promitheus.gov.gr- αθμιμοζχκηαξ ηεκ θαηςηένς δηαδηθαζία εγγναθήξ:  

 

1. Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ, αηημφκηαη, μέζς ηεξ ηζημζειίδαξ ζοζηήμαημξ θαη απυ ημκ ζφκδεζμμ   

«Γγγναθείηε ςξ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ», ηεκ εγγναθή ημοξ ζε αοηυ (πανέπμκηαξ ηηξ απαναίηεηεξ  

πιενμθμνίεξ θαη απμδεπυμεκμη ημοξ υνμοξ πνήζεξ ημο) ηαοημπμημφμεκμη ςξ ελήξ: 

- Όζμη απυ ημοξ ακςηένς δηαζέημοκ ειιεκηθυ Ανηζμυ Φμνμιμγηθμφ Ιεηνχμο (ΑΦΜ) ηαοημπμημφκηαη 

με πνήζε ηςκ δηαπηζηεοηενίςκ (υκμμα πνήζηε θαη θςδηθυ πνυζβαζεξ) πμο αοημί θαηέπμοκ απυ ημ 

ζφζηεμα TAXISNet ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ Πιενμθμνηαθχκ οζηεμάηςκ. Γθυζμκ γίκεη ε 

ηαοημπμίεζε, εγθνίκεηαη ε εγγναθή ημο πνήζηε απυ ημ Σμήμα Πνμγναμμαηηζμμφ θαη ημηπείςκ ηεξ 

Δηεφζοκζεξ Πμιηηηθήξ Πνμμεζεηχκ ηεξ Γεκηθήξ Δηεφζοκζεξ Κναηηθχκ Πνμμεζεηχκ. 

- Οη μηθμκμμηθμί θμνείξ – πνήζηεξ ηςκ θναηχκ μειχκ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ μη μπμίμη δεκ 

δηαζέημοκ ειιεκηθυ Ανηζμυ Φμνμιμγηθμφ Μεηνχμο (ΑΦΜ) αηημφκηαη ηεκ εγγναθή ημοξ 

ζομπιενχκμκηαξ ημκ ανηζμυ ηαοηυηεηαξ ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) θαη ηαοημπμημφκηαη με 

πνήζε ηςκ δηαπηζηεοηενίςκ πμο θαηέπμοκ απυ ημ ακηίζημηπμ ζφζηεμα. Γθυζμκ γίκεη ε ηαοημπμίεζε, 

εγθνίκεηαη ε εγγναθή ημο πνήζηε απυ ημ Σμήμα Πνμγναμμαηηζμμφ θαη ημηπείςκ ηεξ Δηεφζοκζεξ 

Πμιηηηθήξ Πνμμεζεηχκ ηεξ Γεκηθήξ Δηεφζοκζεξ Κναηηθχκ Πνμμεζεηχκ. 

- Οη μηθμκμμηθμί θμνείξ  – πνήζηεξ ηνίηςκ πςνχκ αηημφκηαη ηεκ εγγναθή ημοξ θαη ηαοημπμημφκηαη απυ 

ηε ΓΓΓ απμζηέιιμκηαξ: 

 είηε οπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε με επίζεμε μεηάθναζε ζηεκ ειιεκηθή. 

 είηε έκμνθε βεβαίςζε ή πηζημπμηεηηθυ ζε μμνθή ανπείμο .pdf με επίζεμε μεηάθναζε ζηεκ 

ειιεκηθή, υπςξ αοηά πνμζδημνίδμκηαη ζημ Πανάνηεμα IX Α γηα ηηξ δεμυζηεξ ζομβάζεηξ ένγςκ, 

ζημ Πανάνηεμα IX Β γηα ηηξ δεμυζηεξ ζομβάζεηξ πνμμεζεηχκ θαη ζημ Πανάνηεμα IX Γ γηα ηηξ 

δεμυζηεξ ζομβάζεηξ οπενεζηχκ ημο π.δ. 60/2007, θαη ζφμθςκα με ημοξ πνμβιεπυμεκμοξ υνμοξ 

ζημ θνάημξ μέιμξ εγθαηάζηαζεξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, ζηα μπμία κα δειχκεηαη/απμδεηθκφεηαη 

ε εγγναθή ημο ζε επαγγειμαηηθυ ή εμπμνηθυ μεηνχμ, πνμζθμμηδυμεκα εκηυξ ηνηχκ (3) 

ενγαζίμςκ εμενχκ θαη ζε έκηοπε μμνθή (πνςηυηοπμ ή αθνηβέξ ακηίγναθμ) ζηεκ ανμυδηα 

οπενεζία. 

2. Σμ αίηεμα εγγναθήξ οπμβάιιεηαη απυ υιμοξ ημοξ οπμρήθημοξ ακαδυπμοξ- πνήζηεξ ειεθηνμκηθά  

        μέζς ημο οζηήμαημξ. 



[8] 

 

3. Ο μηθμκμμηθυξ θμνέαξ  - πνήζηεξ εκεμενχκεηαη απυ ημ φζηεμα ή μέζς ειεθηνμκηθμφ 

ηαποδνμμείμο ζπεηηθά με ηεκ ελέιηλε ημο αηηήμαημξ εγγναθήξ ημο. Γθυζμκ ημ αίηεμα εγγναθήξ 

εγθνηζεί, μ οπμρήθημξ ακάδμπμξ - πνήζηεξ ιαμβάκεη ζφκδεζμμ εκενγμπμίεζεξ ιμγανηαζμμφ ςξ 

πηζημπμηεμέκμξ ακάδμπμξ - πνήζηεξ θαη πνμβαίκεη ζηεκ εκενγμπμίεζε ημο ιμγανηαζμμφ ημο. 
 

ΑΞΘΞΜ 4μ 

Δηθαίςμα Οομμεημπήξ  – Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ 

   4.1. Δηθαίςμα Οομμεημπήξ 

   Οηε δεμμπναζία μπμνμφκ κα ιάβμοκ μένμξ ακαγκςνηζμέκα θοζηθά θαη κμμηθά πνυζςπα, 

ζοκεηαηνηζμμί θαη εκχζεηξ, θμηκμπναλίεξ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά, με ηδία πανμοζία ή με 

ελμοζημδμηεμέκμ εθπνυζςπμ, πμο αζθμφκ ημ ηδηαίηενμ επάγγειμα ηεξ πενηγναθυμεκεξ ενγαζίαξ 

(Δηαπείνηζε απμννημμάηςκ θαη γεκηθέξ ενγαζίεξ θαζανηυηεηαξ) θαη απμδεδεηγμέκα ιεηημονγμφκ 

κυμημα, δηαζέημοκ ημκ απαηημφμεκμ ελμπιηζμυ αιιά θαη ηεκ ηεπκμγκςζία γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ 

ενγαζίαξ.  

ογθεθνημέκα : 

     Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζημ Δηαγςκηζμυ έπμοκ θοζηθά ή κμμηθά πνυζςπα ή Γκχζεηξ θοζηθχκ ή/θαη 

κμμηθχκ πνμζχπςκ, αζηηθέξ με θενδμζθμπηθέξ εηαηνείεξ θαη ζςμαηεία πμο:  

 είκαη εγθαηεζηεμέκα ζηα θνάηε – μέιε ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ (Γ.Γ.) ή  

 είκαη εγθαηεζηεμέκα ζηα θνάηε – μέιε ηεξ ομθςκίαξ γηα ημκ Γονςπασθυ Οηθμκμμηθυ Υχνμ 

(ΓΟΥ) ή  

 είκαη εγθαηεζηεμέκα ζηα θνάηε – μέιε πμο έπμοκ οπμγνάρεη ηε ομθςκία πενί Δεμμζίςκ 

ομβάζεςκ (.Δ..) ημο Παγθμζμίμο Ονγακηζμμφ Γμπμνίμο, ε μπμία θονχζεθε απυ ηεκ 

Γιιάδα με ημ Ν. 2513/97 (ΦΓΚ Α΄139), οπυ ημκ υνμ υηη ε ζφμβαζε θαιφπηεηαη απυ ηεκ .Δ.. 

– ή  

 είκαη εγθαηεζηεμέκα ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ ζοκάρεη εονςπασθέξ ζομθςκίεξ με ηεκ Γ.Γ. ή  

 έπμοκ ζοζηαζεί με ηε κμμμζεζία θνάημοξ – μέιμοξ ηεξ Γ.Γ. ή ημο ΓΟΥ ή ημο θνάημοξ – μέιμοξ 

πμο έπεη οπμγνάρεη ηε .Δ.. ή ηεξ ηνίηεξ πχναξ πμο έπεη ζοκάρεη εονςπασθή ζομθςκία με 

ηεκ Γ.Γ. θαη έπμοκ ηεκ θεκηνηθή ημοξ δημίθεζε ή ηεκ θφνηα εγθαηάζηαζή ημο ή ηεκ έδνα ημοξ ζημ 

εζςηενηθυ μηαξ εθ ηςκ ακςηένς πςνχκ  

 δηαζέημοκ ρεθηαθή οπμγναθή, πμνεγμφμεκε απυ πηζημπμηεμέκε ανπή πανμπήξ ρεθηαθήξ 

οπμγναθήξ θαη έπμοκ εγγναθμφκ ζημ ειεθηνμκηθυ ζφζηεμα (Γ..Η.ΔΗ.. - Δηαδηθηοαθή πφιε 

www.promitheus.gov.gr)  

θαη ηα μπμία :  

 πιενμφκ ημοξ υνμοξ πμο θαζμνίδμκηαη ζηηξ θαηςηένς παναγνάθμοξ «Δηθαημιμγεηηθά 

ομμεημπήξ»   

   

4.2. Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ  

Οη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ειεθηνμκηθά, μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ πφιεξ 

www.promitheus.gov.gr, ημο ΓΗΔΗ μέπνη ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεη ε 

πανμφζα δηαθήνολε, ζηεκ Γιιεκηθή Γιχζζα, ζε ειεθηνμκηθυ θάθειμ.  

 

Οη πνμζθένμκηεξ οπμβάιιμοκ ειεθηνμκηθά μαδί με ηεκ πνμζθμνά ημοξ, εγθαίνςξ θαη πνμζεθυκηςξ επί 

πμηκή απμθιεηζμμφ ηα δηθαημιμγεηηθά, ζε μμνθή ανπείμο .pdf ζφμθςκα με ημ κ. 4155/13(ΦΓΚ/Α/29-

5-2013) θαη ημ άνζνμ 11 ηεξ ΤΑ Π1/2390/13 «Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ 

ημο Γζκηθμφ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..)», ηα μπμία ζα πνέπεη κα 

ζομπενηιάβμοκ ζημκ (οπυ)θάθειμ Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ/ Σεπκηθή πνμζθμνά, υπςξ ακαιοηηθά 

πενηγνάθμκηαη θαηςηένς:  
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ΓΖΑ ΠΜ ΟΡΚΜΘΜ ΠΩΚ ΡΝΜΣΕΦΖΩΚ ΑΚΑΔΜΩΚ:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 6 τθσ διακιρυξθσ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα (1) μινα μετά τθ 
λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 

ΝΑΙ   

2. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ςτθν οποία να 
δθλϊνεται ότι: i) Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί 
λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ii)Ότι δεν ζχει αποκλειςκεί θ 
ςυμμετοχι τουσ από διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου ι των 
ΟΤΑ iii)Ότι ουδζποτε ζχει αποφαςιςτεί ζκπτωςθ ςε βάροσ 
τουσ από οιοδιποτε Ν.Π.Δ.Δ. ι άλλο νομικό πρόςωπο του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα 
iv)Ότι θ προςφορά ιςχφει για χρονικό διάςτθμα τεςςάρων 
(4) μθνϊν από τθν θμζρα του Διαγωνιςμοφ 
V )Ότι αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν 
κάκε ςτοιχείο και ςχετικό δικαιολογθτικό εφόςον τουσ 
ηθτθκεί από τθν επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 

ΝΑΙ   

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία να 
δθλϊνεται ότι: 

 Ζλαβε ςαφι γνϊςθ του εφρουσ, τόςο ποςοτικά 
όςο και ποιοτικά, του αντικειμζνου του ζργου.  

 Συνζταξε τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των οποίων ζλαβε 
γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα 
και ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά του είναι ακριβι.  

 Παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του 
που κα απορρζει από οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ ι 
ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςισ 
τθσ.  

 Θα διατθριςει εμπιςτευτικά και κα 
χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςκοποφσ του 
διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ των 
υπολοίπων προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν 
υπόψθ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
Διακιρυξθ και αποτελοφν, κατά διλωςθ των 
ςυντακτϊν τουσ, εμπορικό ι επιχειρθματικό 
απόρρθτο.  

 

ΝΑΙ   

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι ςε περίπτωςθ 
βλάβθσ του απαιτοφμενου τεχνικοφ εξοπλιςμοφ κα 
διακζςουν άμεςα εφεδρικά οχιματα ίδιου τφπου και ςε 
περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του αρχικοφ προςωπικοφ για 
διάφορουσ λόγουσ (π.χ. κανονικισ άδειασ ι αςκζνειασ 
κ.α.) κα αντικαταςτακοφν άμεςα από ανάλογο προςωπικό. 
 

ΝΑΙ   
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Γπηπιέμκ θαη θαηά πενίπηςζε: 

ΓΖΑ ΠΜΡΟ ΓΘΘΕΚΓΟ ΝΜΘΖΠΓΟ : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα 
πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τουσ που κα είναι ςε ιςχφ και κα ζχει εκδοκεί 
το πολφ ζξι μινεσ(6) πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ    

2.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει 
ότι ο διαγωνιηόμενοσ δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα 
ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 
δραςτθριότθτασ και για τα αδικιματα που προβλζπονται 
ςτθν παρ. 1, άρκρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόςπαςμα 
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  

ΝΑΙ    

3.  
 

Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ δεν τελεί 
ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και 
επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ 
ι ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι 
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό 
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 
θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  

ΝΑΙ   

4. Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κατά τθν 
θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  

ΝΑΙ    

 
5. 

Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ 
τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  
 

ΝΑΙ    
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ΓΖΑ ΑΘΘΜΔΑΝΜΡΟ ΝΜΘΖΠΓΟ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   1. Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ του 
υποψιφιου Αναδόχου περί εγγραφισ του ςτα μθτρϊα του 
οικείου επιμελθτθρίου ι ςε αντίςτοιχο επαγγελματικό ι 
εμπορικό μθτρϊο ι ιςοδφναμο επαγγελματικό κατάλογο.  
 

ΝΑΙ    

2.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει 
καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και για τα αδικιματα 
που προβλζπονται ςτθν παρ. 1, άρκρο 43 του Π.Δ. 
60/2007. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το 
πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ 
αυτόν.  

ΝΑΙ    

3.  
 

Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ δεν τελεί 
ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και 
επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ 
ι ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι 
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό 
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 
θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  
 

ΝΑΙ   

4. Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κατά τθν 
θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  

ΝΑΙ    

 
5. 

Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ 
τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  

ΝΑΙ    

     

 

Όια ηα λεκυγιςζζα δηθαημιμγεηηθά ζα πνέπεη κα ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε μεηάθναζή ημοξ. 
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ΠΑ ΚΜΙΖΗΑ ΝΞΜΟΩΝΑ ΕΙΓΔΑΝΑ Ή ΑΘΘΜΔΑΝΑ 

Πα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά ηςκ πενηπηχζεςκ γηα «Έιιεκεξ Νμιίηεξ» θαη «Αιιμδαπμφξ 

Νμιίηεξ» ακηίζημηπα ΗΑΖ επηπιέμκ 

 

  Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   1. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν 
θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 
2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του 
ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ 
ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία 
ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των 
ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).  
- Επί ημεδαπών ανωνφμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 
πιςτοποιητικά τησ εκκαθάριςησ, εκδίδονται, όςον αφορά 
ςτην κοινή εκκαθάριςη από την αρμόδια Υπηρεςία τησ 
Περιφζρειασ, ςτο μητρώο Ανωνφμων Εταιρειών τησ οποίασ 
είναι εγγεγραμμζνη η ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E., 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 
του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και, όςον αφορά 
ςτην ειδική εκκαθάριςη του ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, από το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ή τμήμα 
Εμπορίου – Τουριςμοφ, κ.λ.π.  
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιοριςμζνησ ευθφνησ και 
προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιητικό τησ 
εκκαθάριςησ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου τησ ζδρασ τησ ςυμμετζχουςασ ςτον 
διαγωνιςμό επιχείρηςησ ή από το από το ΓΕΜΗ (Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο).  
 
 

ΝΑΙ    

2.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο 
αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι 
διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και των προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδροσ και διευκφνων 
ςφμβουλοσ για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), δεν ζχουν 
καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται ςτθν παρ. 1, 
άρκρο 43 του Π.Δ. 60/2007, ι για κάποιο από τα αδικιματα 
τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ 
δόλιασ χρεοκοπίασ.  
 
 
 

ΝΑΙ    
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3.  
 

Νομιμοποιθτικά ζγγραφα, όπωσ το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι 
τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενους με μορφι Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του 
καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων 
τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) 
 Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν 
ο Πρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα 
πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν 
υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ 
νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από 
το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των 
εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου.  
Πρακτικό Δ.Σ. για τισ Α.Ε. ι πρακτικό τθσ ςυνζλευςθσ των 
εταίρων για τισ Ε.Π.Ε. ι Ζγγραφο του Νόμιμου Εκπροςϊπου 
για τισ Ο.Ε,  Ε.Ε, περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, 
ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ 
(εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του 
υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι 
προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο 
νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα 
λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται 
ςυγκεκριμζνο άτομο, ωσ αντίκλθτοσ  
 

ΝΑΙ   

4.   Τα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των νομικϊν 
προςϊπων που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Π.Δ. 
82/96 (ΦΕΚ Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν 
Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου 
ι των Νομικϊν Προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα», όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρκρου 8 
του Ν.3414/05 και υπό τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται 
ςτισ εν λόγω διατάξεισ. 
 Η ίδια υποχρζωςθ ιςχφει και για τισ αλλοδαπζσ εταιρίεσ 
εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν επιβάλλεται από το εκνικό 
τουσ δίκαιο οπότε υποχρεοφνται οι εταιρίεσ να υποβάλλουν 
ζγκυρθ, ενθμερωμζνθ κατάςταςθ των μετόχων που 
κατζχουν τουλάχιςτο 1% των μετοχϊν ι δικαίωμα ψιφου   
Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μζχρι φυςικοφ 
προςϊπου δεν ιςχφει για τισ ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια 
κρατϊν - μελϊν τθσ ΕΕ ι του ΟΟΣΑ εταιρείεσ. 
 
 

ΝΑΙ   
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ΜΖ ΟΡΚΓΠΑΖΞΖΟΙΜΖ:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Όλα τα ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ ςφςταςθ και θ 
εκπροςϊπθςθ του διαγωνιηομζνου, και θ τιρθςθ των 
προβλεπόμενων ςτον νόμο διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ 
για τθ ςφςταςθ του διαγωνιηομζνου, τθν τροποποίθςθ του 
καταςτατικοφ του και τον διοριςμό των εκπροςϊπων του. 
Τα ζγγραφα αυτά κα υποβάλλονται ςε επίςθμα 
αντίγραφα.  

ΝΑΙ    

2.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει 
ότι ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν ζχει 
καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται ςτθν παρ. 1, 
άρκρο 43 του Π.Δ. 60/2007 ι για κάποιο από τα αδικιματα 
τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ 
δόλιασ χρεοκοπίασ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  

ΝΑΙ    

3.  Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο διαγωνιηόμενοσ 
λειτουργεί νόμιμα 

ΝΑΙ    

4.  
 

Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ δεν τελεί 
ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και 
επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ 
ι ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι 
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό 
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 
θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  
 

ΝΑΙ   

5.  Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κατά τθν 
θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ    

6.  
 

Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ 
τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  
 

ΝΑΙ    
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ΜΖ ΓΚΩΟΓΖΟ/ΗΜΖΚΜΝΞΑΛΖΓΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να 
κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά, ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, 
θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ).  

ΝΑΙ    

2.  Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 (κεωρθμζνθ για το 
γνιςιο των υπογραφϊν των μελϊν τουσ) ςτθν οποία κα 
αναφζρεται ότι ςτθν περίπτωςθ που επιλεγοφν για το 
ςυγκεκριμζνο ζργο, κα λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι 
εφόςον αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν Ανακζτουςα αρχι, 
ςφμφωνα πάντοτε με τθν Ελλθνικι νομοκεςία και ότι 
ζχουν πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου.  
 

ΝΑΙ    

 

 
Ννμζθμνά ζηεκ μπμία δεκ ζα οπάνπμοκ μη ακςηένς δειχζεηξ θαη έγγναθα 

ζα απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε. 
 
 Έκμνθε βεβαίςζε  

ε πενίπηςζε πμο ζηε πχνα ημο οπμρήθημο Ακαδυπμο βεβαηχκεηαη εγγνάθςξ απυ μπμηαδήπμηε 

ανμυδηα ανπή ηεξ υηη ηα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά δεκ εθδίδμκηαη ή δεκ θαιφπημοκ ζημ ζφκμιυ ημοξ 

υιεξ ηηξ πημ πάκς πενηπηχζεηξ, πνέπεη επί πμηκή απμθιεηζμμφ  κα ακηηθαηαζηαζμφκ αοηά απυ Έκμνθε 

δήιςζε ημο δηαγςκηδυμεκμο εκχπημκ ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ ανπήξ ή ζομβμιαημγνάθμο 

ηεξ πχναξ ζηεκ μπμία είκαη εγθαηεζηεμέκμξ μ οπμρήθημξ ακάδμπμξ, ζηεκ μπμία ζα δειχκεηαη υηη ζηε 

ζογθεθνημέκε πχνα δεκ εθδίδμκηαη ηα ζογθεθνημέκα έγγναθα θαη υηη δεκ ζοκηνέπμοκ ζημ ζογθεθνημέκμ 

πνυζςπμ μη ακςηένς κμμηθέξ θαηαζηάζεηξ. Η Έκμνθε αοηή Βεβαίςζε ζα οπμβιεζεί οπμπνεςηηθά μαδί 

με ηεκ Πνμζθμνά ημο οπμρήθημο Ακαδυπμο εκηυξ ημο Φαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ /Σεπκηθή 

Πνμζθμνά».  

 

Μη δηθαημφμεκμη πμο ζα ιάβμοκ μένμξ ζημ δηαγςκηζμυ μθείιμοκ επίζεξ εκηυξ ημο (οπμ)θαθέιμο 

«Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ/ Πεπκηθή πνμζθμνά» κα οπμβάιμοκ   επί πμηκή απμθιεηζμμφ  ηα 

παναθάης εκ ηζπφ δηθαημιμγεηηθά θαη απμδεηθηηθά ζημηπεία: 

1. ογθεκηνςηηθή θαηάζηαζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ζομμεημπήξ 

2. Απμδεηθηηθυ εγγναθήξ ζημ Γπαγγειμαηηθυ ή Γμπμνηθυ μεηνχμ ημο Κνάημοξ Μέιμοξ ηεξ Γ.Γ. ή 

ημο Γ.Ο.Υ. ζημ μπμίμ είκαη εγθαηεζηεμέκμη οπυ ημοξ υνμοξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ θνάημξ αοηυ. 

Σα παναπάκς μεηνχα γηα θάζε Κνάημξ Μέιμξ ηεξ Γ.Γ. θαη ημο Γ.Ο.Υ. μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 25 

ημο Π.Δ. 346/98 

3. Απυθαζε ζομμεημπήξ ημοξ ζημ ζογθεθνημέκμ δηαγςκηζμυ, ζφμθςκα με ημ θαηαζηαηηθυ ημοξ, θαη 

μνηζμυξ ημο ελμοζημδμηεμέκμο εθπνμζχπμο ημοξ γηα ηεκ οπμγναθή υιςκ ηςκ απαηημφμεκςκ 

δηθαημιμγεηηθχκ. Η πημ πάκς πνάλε ζα ζοκμδεφεηαη επίζεξ απυ οπεφζοκε δήιςζε ημο Ν 

1599/86 απμδμπήξ ημο μνηδυμεκμο εθπνμζχπμο. 

5. Πνμθεημέκμο γηα επηπεηνήζεηξ πμο πνμένπμκηαη απυ πχνεξ πμο δεκ εθδίδμοκ επίζεμμοξ 

πίκαθεξ πανεπυκηςκ οπενεζίεξ, δήιςζε πενί ημο μιηθμφ φρμοξ ημο θφθιμο ενγαζηχκ θαη πενί 

ημο θφθιμο ενγαζηχκ ηεξ πανμπήξ οπενεζηχκ ημο ακηηθεημέκμο ηεξ δηαθήνολεξ ηςκ ηνηχκ 

πνμεγμφμεκςκ μηθμκμμηθχκ εηχκ. 

6. Τπεφζοκε δήιςζε ημο Ν. 1599/86, γηα δε ημοξ αιιμδαπμφξ υηη ακηίζημηπα πνμθφπηεη απυ ηε 
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κμμμζεζία ημοξ, γηα απμθιεηζηηθή δηάζεζε θαη παναμμκή ηςκ απαηημφμεκςκ μεπακεμάηςκ θαη 

ελμπιηζμμφ δηαπείνηζεξ απμννημμάηςκ – θαζανηζμμφ θμηκμπνήζηςκ πχνςκ (απμννημμαημθυνα, 

οδνμθυνεξ, ζάνςζνα, θ.ι.π.) ζημοξ πχνμοξ ημο Δήμμο. 

7. Σεκ απαηημφμεκε Άδεηα οιιμγήξ θαη Μεηαθμνάξ με επηθίκδοκςκ ζηενεχκ απμβιήηςκ  

8. Βεβαίςζε θαηαπχνεζεξ ζημ μεηνχμ ημο Τ.ΠΓ.ΥΩ.Δ.Γ. (ή οπμβμιή θαθέιμο γηα θαηαπχνεζε) 

γηα δε ημοξ αιιμδαπμφξ υηη ακηίζημηπα πνμθφπηεη απυ ηε κμμμζεζία ημοξ  

9. Ακηίγναθα δηθαημιμγεηηθχκ ηδημθηεζίαξ/δηάζεζεξ  ημο απαηημφμεκμο ειάπηζημο ελμπιηζμμφ ζε 

είδμξ θαη πμζυηεηα πμο μνίδεηαη ζημ άνζνμ 11  ηεξ πανμφζαξ. Ακαιοηηθά δεημφκηαη δηα πμηκήξ 

απμθιεηζμμφ, άδεηεξ θοθιμθμνίαξ μπεμάηςκ, βηβιηάνημ μεηαβμιχκ, εγθνίζεηξ ηφπμο, 

βεβαηχζεηξ ιεηημονγίαξ απυ θαηαζθεοάζηνηα  εηαηνία απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ε εμενμμεκία 

θαηαζθεοήξ θαη πνχηεξ  ιεηημονγίαξ ηςκ μεπακεμάηςκ θαη αοημθηκήηςκ γηα ηεκ πενίπηςζε πμο 

δεκ πνμθφπηεη ε εμενμμεκία πνχηεξ θοθιμθμνίαξ απυ ηηξ άδεηεξ ηςκ μπεμάηςκ ή ημ βηβιηάνημ 

μεηαβμιχκ. Γπίζεξ ακηίγναθα δηθαημιμγεηηθχκ ηδημθηεζίαξ δηάζεζεξ ζομπιενςμαηηθμφ 

ελμπιηζμμφ γηα θάιορε έθηαθηςκ ακαγθχκ ημο Δήμμο. 

10. Πηζημπμηεηηθυ γηα ζφζηεμα Δηαπείνηζεξ Πμηυηεηαξ θαηά ISO 9001 ή ηζμδφκαμμ 

11. Πηζημπμηεηηθυ γηα ζφζηεμα Πενηβαιιμκηηθήξ Δηαπείνηζεξ  ISO 14001 ή ηζμδφκαμμ. 

12. Πηζημπμηεηηθυ OHSAS 18001 πανμπήξ οπενεζηχκ δηαπείνηζεξ απμννημμάηςκ ή ηζμδφκαμμ. 

 

 

4.3.ΘΜΖΝΓΟ ΡΝΜΞΓΩΟΓΖΟ / ΔΖΓΡΗΞΖΚΖΟΓΖΟ  

 

Α) Ο οπμγνάθςκ ρεθηαθά ηεκ πνμζθμνά πνέπεη επί πμηκή απμθιεηζμμφ κα είκαη μ κυμημμξ 

εθπνυζςπμξ ηεξ εηαηνίαξ.  

Β)Οη θμηκμπναλίεξ ζα πνέπεη κα θαηαζέζμοκ θαηά πενίπηςζε (εθηυξ ηεξ εγγοεηηθήξ επηζημιήξ 

ζομμεημπή, ε μπμία ζα θαηαηίζεηαη μία γηα θάζε πνμζθμνά) ηα παναπάκς ακαθενυμεκα δηθαημιμγεηηθά 

γηα θάζε μέιμξ ηεξ. 

Γ)Η Έκςζε/ Κμηκμπναλία δεκ οπμπνεμφηαη απυ ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή κα πενηβιεζεί ηδηαίηενε κμμηθή 

μμνθή πνμθεημέκμο κα οπμβάιεη Πνμζθμνά. Ωζηυζμ ζηεκ πενίπηςζε πμο ηεξ ακαηεζεί ε Πανμπή 

Τπενεζίαξ, είκαη δοκαηυκ κα οπμπνεςζεί απυ ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή κα πενηβιεζεί μνηζμέκε κμμηθή 

μμνθή, ζημ βαζμυ πμο αοηυ είκαη ακαγθαίμ γηα ηεκ ηθακμπμηεηηθή εθηέιεζε ηεξ φμβαζεξ. Η 

Ακαζέημοζα ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα εθυζμκ ημ επηζομεί κα ζοκεπίζεη ηεκ οιμπμίεζε ημο ένγμο με 

μπμημκδήπμηε απυ ηα ανπηθχξ ζομβαιιυμεκα μέιε ηεξ Έκςζεξ/Κμηκμπναλίαξ, γηα ηεκ πενίπηςζε 

εθείκε υπμο γηα μπμημδήπμηε ιυγμ ιοζεί ε Έκςζε/Κμηκμπναλία ημο ακαδυπμο ημο ένγμο, αθνηβχξ με 

ημοξ ίδημοξ υνμοξ. 

Δ)  Η έκςζε πνμζχπςκ οπμβάιιεη θμηκή πνμζθμνά, ε μπμία οπμγνάθεηαη οπμπνεςηηθά, είηε απυ υια 

ηα πνυζςπα πμο απμηειμφκ ηεκ έκςζε, είηε απυ εθπνυζςπυ ημοξ ελμοζημδμηεμέκμ με 

ζομβμιαημγναθηθή πνάλε.  

  ηεκ πνμζθμνά απαναηηήηςξ πνέπεη κα πνμζδημνίδεηαη ε έθηαζε θαη ημ είδμξ ηεξ ζομμεημπήξ ημο 

θάζε μέιμοξ ηεξ έκςζεξ.  

Γ)Με ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ, θάζε μέιμξ ηεξ Έκςζεξ/Κμηκμπναλίαξ εοζφκεηαη εηξ μιυθιενμ. ε 

πενίπηςζε θαηαθφνςζεξ ή ακάζεζεξ ηεξ ενγαζίαξ, ε εοζφκε αοηή ελαθμιμοζεί μέπνη πιήνμοξ 

εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ.  

Σ)ε πενίπηςζε πμο, ελαηηίαξ ακηθακυηεηαξ γηα μπμημδήπμηε ιυγμ ή ακςηέναξ βίαξ, μέιμξ ηεξ 

έκςζεξ δεκ μπμνεί κα ακηαπμθνηζεί ζηηξ οπμπνεχζεηξ ηεξ Έκςζεξ/Κμηκμπναλίαξ  θαηά ημκ πνυκμ 

αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ, ηα οπυιμηπα μέιε ζοκεπίδμοκ κα θένμοκ ηεκ εοζφκε μιυθιενεξ ηεξ 

θμηκήξ πνμζθμνάξ με ηεκ ίδηα ηημή. Γάκ ε παναπάκς ακηθακυηεηα πνμθφρεη θαηά ημκ πνυκμ εθηέιεζεξ 
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ηεξ ζφμβαζεξ, ηα οπυιμηπα μέιε ζοκεπίδμοκ κα θένμοκ ηεκ εοζφκε ηεξ μιμθιήνςζεξ αοηήξ με ηεκ ίδηα 

ηημή θαη ημοξ ίδημοξ υνμοξ. Σα οπυιμηπα μέιε ηεξ έκςζεξ θαη ζηηξ δφμ πενηπηχζεηξ μπμνμφκ κα 

πνμηείκμοκ ακηηθαηάζηαζε. Η ακηηθαηάζηαζε μπμνεί κα εγθνηζεί με απυθαζε ημο ανμυδημο γηα ηε 

δημίθεζε ημο θμνέα μνγάκμο, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο ανμυδημο μνγάκμο.  

               

Ναναζηαηηθυ Γθπνμζχπεζεξ  

Σμ Παναζηαηηθυ εθπνμζχπεζεξ πνμξ εθείκμκ πμο οπμβάιεη ηεκ Πνμζθμνά, εθυζμκ μ οπμρήθημξ 

Ακάδμπμξ οπμβάιεη ηεκ Πνμζθμνά ημο μέζς Ακηηπνμζχπμο πμο δεκ είκαη κυμημμξ εθπνυζςπυξ ημο, 

ζα πνέπεη κα είκαη:  

 Φοζηθά πνυζςπα: πιενελμφζημ πνμξ εθείκμκ πμο οπμβάιιεη ηεκ πνμζθμνά, είηε απιή 

ελμοζημδυηεζε με ζεςνεμέκμ ημ γκήζημ ηεξ οπμγναθήξ.  

 Α.Γ., Οοκεηαηνηζμμί: απυθαζε Δ εθπνμζχπεζεξ γηα ημκ εκ ιυγς δηαγςκηζμυ ή πιενελμφζημ 

εθπνμζχπεζεξ απυ ημκ οπμρήθημ ακάδμπμ ή ημ κυμημμ εθπνυζςπυ ημο.  

 Μ.Γ, Γ.Γ., Γ.Ν.Γ.: Γηαηνηθυ Ονηζμμφ ημο Δηαπεηνηζηή θαη απιή ελμοζημδυηεζε με ζεςνεμέκμ 

ημ γκήζημ ηεξ οπμγναθήξ ή πιενελμφζημ εθπνμζχπεζεξ.  

 Γκχζεηξ /Ημηκμπναλίεξ: ομθςκεηηθυ μεηαλφ ηςκ μειχκ ηεξ Έκςζεξ / Κμηκμπναλίαξ ζημ 

μπμίμ κα μνίδεηαη θμηκυξ εθπνυζςπμξ ηεξ Έκςζεξ/ Κμηκμπναλίαξ θαη ηςκ μειχκ ηεξ γηα ηε 

ζομμεημπή ηεξ ζημ Δηαγςκηζμυ θαη ηεκ εθπνμζχπεζε ηεξ Έκςζεξ / Κμηκμπναλίαξ θαη ηςκ 

μειχκ ηεξ έκακηη ηεξ   Ακαζέημοζαξ Ανπήξ.  

   

Δηθαημιμγεηηθά πμο εθδίδμκηαη ζε θνάημξ εθηυξ Γιιάδμξ ζα ζοκμδεφμκηαη οπμπνεςηηθά θαη με πμηκή 

απμθιεηζμμφ απυ κυμημε μεηάθναζή ημοξ ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. 

  ΑΞΘΞΜ 5μ  

      Απμθιεηζμυξ Οομμεημπήξ  

Δεκ έπμοκ δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζημ Δηαγςκηζμυ:  

1. Όζμη δεκ πιενμφκ ηηξ ακςηένς πνμτπμζέζεηξ ομμεημπήξ.  

2. Όζμη έπμοκ θενοπζεί με αμεηάθιεηε απυθαζε έθπηςημη απυ ζφμβαζε πνμμεζεηχκ ή οπενεζηχκ 

ημο δεμυζημο ημμέα.  

3. Όζμη οπμρήθημη Ακάδμπμη εμπίπημοκ ζηηξ θαηεγμνίεξ πμο ακαθένμκηαη ζημ Άνζνμ 45 ηεξ 

Κμηκμηηθήξ Οδεγίαξ 18/2004,(άνζνμ 43 ημο ΠΔ 60/2007),  ήημη οπάνπεη εηξ βάνμξ ηςκ 

κμμίμςκ εθπνμζχπςκ ημοξ αμεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε γηα έκακ ή πενηζζυηενμοξ απυ 

ημοξ θαηςηένς ιυγμοξ:  

α) ζομμεημπή ζε εγθιεμαηηθή μνγάκςζε, υπςξ αοηή μνίδεηαη ζημ άνζνμ 2 πανάγναθμξ 1 

ηεξ θμηκήξ δνάζεξ ηεξ 98/773/ΔΓΤ ημο ομβμοιίμο,  

β) δςνμδμθία, υπςξ αοηή μνίδεηαη ακηίζημηπα ζημ άνζνμ 3 ηεξ πνάλεξ ημο ομβμοιίμο ηεξ 

26εξ Μαΐμο 1997 θαη ζημ άνζνμ 3 πανάγναθμξ 1 ηεξ θμηκήξ δνάζεξ 98/742/ΚΓΠΠΑ ημο 

ομβμοιίμο,  

γ) απάηε, θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 1 ηεξ ζφμβαζεξ ζπεηηθά με ηεκ πνμζηαζία ηςκ 

μηθμκμμηθχκ ζομθενυκηςκ ηςκ Γονςπασθχκ Κμηκμηήηςκ,  

δ) κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ, υπςξ μνίδεηαη ζημ άνζνμ 1 ηεξ 

μδεγίαξ 91/308/EOK ημο ομβμοιίμο ηεξ 10εξ Ιμοκίμο 1991 γηα ηεκ πνυιερε 

πνεζημμπμίεζεξ ημο πνεμαημπηζηςηηθμφ ζοζηήμαημξ γηα ηε κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ 

πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ  

ε) Κάπμημ απυ ηα αδηθήμαηα ηεξ οπελαίνεζεξ, απάηεξ, εθβίαζεξ, πιαζημγναθίαξ, 

ρεοδμνθίαξ, δςνμδμθίαξ θαη δυιηαξ πνεμθμπίαξ  
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4. Όζμη έπμοκ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεμα πμο αθμνά ζηεκ επαγγειμαηηθή δηαγςγή ημοξ βάζεη 

αμεηάθιεηεξ απυθαζεξ ή έπμοκ δηαπνάλεη ζμβανυ επαγγειμαηηθυ πανάπηςμα ζοκαθέξ με ημ 

ακηηθείμεκμ ημο δηαγςκηζμμφ ή ζε ζπέζε με ηεκ επαγγειμαηηθή ημοξ ηδηυηεηα. 

5. Όζμη απμθιείζζεθακ απυ δηαγςκηζμμφξ, με αμεηάθιεηε απυθαζε ημο Τπμονγείμο Ακάπηολεξ 

(Γ.Γ.Γ.) ή ανάλογης απόθαζης αλλοδαπού δημοζίοσ. Γάκ ε πμηκή απμθιεηζμμφ επηβιήζεθε γηα 

μνηζμέκμ πνυκμ, ημ ζημηπείμ ημφημ ιαμβάκεηαη οπυρε γηα ηεκ απυννηρε ηεξ πνμζθμνάξ, μυκμ γηα 

ημ πνμκηθυ αοηυ δηάζηεμα. 

6. Όζα θοζηθά ή κμμηθά πνυζςπα ημο ελςηενηθμφ έπμοκ οπμζηεί ακηίζημηπεξ με ηηξ παναπάκς 

θονχζεηξ. 

7. Οη εκχζεηξ πνμζχπςκ, ζε πενίπηςζε πμο μπμηαδήπμηε απυ ηηξ πνμτπμζέζεηξ απμθιεηζμμφ ηεξ 

παναγνάθμο αοηήξ ηζπφεη γηα έκα ημοιάπηζημκ μέιμξ ηεξ. 

8. Όζμη ηειμφκ ζε πηχπεοζε ή βνίζθμκηαη ζε δηαδηθαζία θήνολεξ ζε πηχπεοζεξ (υπη ηα ΝΠΔΔ, 

μη ΟΣΑ,μη δεμυζημη μνγακηζμμί). 

9. Όζμη βνίζθμκηαη οπυ θμηκή εθθαζάνηζε ή ζε δηαδηθαζία θήνολεξ ζε θμηκή εθθαζάνηζε (μυκμ ηα 

κμμηθά πνυζςπα) ή ακάιμγε θαηάζηαζε γηα ημοξ αιιμδαπμφξ πνμζθένμκηεξ. 

10. Όζμη δεκ έπμοκ εθπιενχζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημοξ υζμκ αθμνά ηεκ θαηαβμιή ηςκ εηζθμνχκ 

θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ ζφμθςκα με ηεκ κμμμζεζία ηεξ πχναξ υπμο είκαη εγθαηεζηεμέκμη ή 

ζφμθςκα με ηεκ ειιεκηθή κμμμζεζία. 

11. Όζμη δεκ έπμοκ εθπιενχζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημοξ ηηξ ζπεηηθέξ με ηεκ πιενςμή ηςκ θυνςκ θαη 

ηειχκ ζφμθςκα με ηεκ ειιεκηθή κμμμζεζία. 

12. Γηα ηα θοζηθά ή κμμηθά πνυζςπα ηεξ εμεδαπήξ αιιμδαπήξ, εάκ έπμοκ πνμβεί ζε ίδηεξ ή 

ακηίζημηπεξ πνάλεηξ ή παναιείρεηξ, έπμοκ οπμπέζεη ζηα ίδηα ή ακηίζημηπα παναπηχμαηα ή 

έπμοκ οπμζηεί ακηίζημηπεξ με ηηξ παναπάκς θονχζεηξ, ζφμθςκα με ηηξ θαηά πενίπηςζε 

εθανμμδυμεκεξ γηα αοηά κμμμζεηηθέξ θαη θακμκηζηηθέξ δηαηάλεηξ, ή ηειμφκ οπυ θμηκή 

εθθαζάνηζε ημο θ.κ 2190/1920, υπςξ εθάζημηε ηζπφεη ή άιιεξ ακάιμγεξ θαηαζηάζεηξ θαη 

επίζεξ εάκ ηειμφκ οπυ δηαδηθαζία έθδμζεξ απυθαζεξ θμηκήξ εθθαζάνηζεξ ηςκ ακςηένς 

κμμμζεηεμάηςκ. 

13. Όζμη ζομμεηέπμοκ ςξ εκχζεηξ πνμζχπςκ, ζε πενίπηςζε πμο μπμηαδήπμηε απυ ηηξ 

πνμτπμζέζεηξ απμθιεηζμμφ, υπςξ πενηγνάθμκηαη ζηα ακςηένς, ηζπφεη γηα έκα ημοιάπηζημκ 

μέιμξ ηεξ. 

14.  Οη πνμζθένμκηεξ πμο δεκ ζα οπμβάιμοκ εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ ζφμθςκα με ηα 

πνμβιεπυμεκα ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ 

15.   Οη πνμζθένμκηεξ πμο δεκ έπμοκ δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζημκ πανυκηα δηαγςκηζμυ ζφμθςκα με 

ηα μνηδυμεκα 

16.  Οη πνμζθένμκηεξ πμο δεκ οπμβάιμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 4 ηεξ πανμφζαξ 

Δηαθήνολεξ(Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ) 

 

   ΑΞΘΞΜ 6μ  

 Ννμτπμιμγηζμυξ -Γγγοήζεηξ 

Ο  Πνμτπμιμγηζμυξ Τπενεζίαξ γηα ημ έημξ 2015 ακένπεηαη ζε  2.242.427,00 € πιέμκ ΦΠΑ 13% 

291.515,51 €, ζφκμιμ µε ΦΠΑ  2.533.942,51 €   

Ο  Πνμτπμιμγηζμυξ Τπενεζίαξ γηα ημ έημξ 2016 ακένπεηαη ζε 2.746.780,00 € πιέμκ ΦΠΑ 13% 

357.081,40 €, ζφκμιμ µε ΦΠΑ 3.103.861,40 €    

Ο  Πνμτπμιμγηζμυξ Τπενεζίαξ γηα ημ έημξ 2017 ακένπεηαη ζε 2.746.780,00 € πιέμκ ΦΠΑ 13% 

357.081,40 €, ζφκμιμ µε ΦΠΑ 3.103.861,40 €    

Ο  Πνμτπμιμγηζμυξ Τπενεζίαξ γηα ημ έημξ 2018 ακένπεηαη ζε 504.353,00 € πιέμκ ΦΠΑ 13% 

65.565,89 €, ζφκμιμ µε ΦΠΑ 569.918,89  €    
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 ήημη ζοκμιηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ηςκ οπενεζηχκ γηα ηα έηε 2015-2018 πμζυ 8.240.340,00 € πιέμκ 

ΦΠΑ 13% 1.071.244,20 €  ήημη ζοκμιηθά 9.311.584,20 € µε ΦΠΑ. 

        

α)Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ  μνίδεηαη ζημ πμζυ ηςκ 164.806,80€ (ήημη 2% επί ημο 

πμζμφ ημο πνμτπμιμγηζμμφ πνμ ΦΝΑ) ακαγκςνηζμέκςκ πηζηςηηθχκ ηδνομάηςκ ή άιιςκ κμμηθχκ 

πνμζχπςκ πμο ιεηημονγμφκ κυμημα ζηα θνάηε μέιε ηεξ Γ.Γ., ημο Γ.Ο.Υ., ζηηξ πχνεξ πμο έπμοκ  

οπμγνάρεη θαη θονχζεη ηε ομθςκία πενί Δεμμζίςκ ομβάζεςκ ημο Παγθυζμημο Ονγακηζμμφ 

Γμπμνίμο (Π.Ο.Γ.) θαζχξ θαη ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ ζοκάρεη εονςπασθέξ ζομθςκίεξ με ηεκ Γ.Γ. 

θαη έπμοκ ζφμθςκα με ηε κμμμζεζία ηςκ θναηχκ αοηχκ αοηυ ημ δηθαίςμα ή ζηεκ Γιιάδα με ηζυπμζμ 

γναμμάηημ ημο Σαμείμο Παναθαηαζεθχκ θαη Δακείςκ ή εγγοεηηθή επηζημιή ακαγκςνηζμέκεξ Σνάπεδαξ 

ζοκηεηαγμέκεξ με ημκ ηφπμ πμο ηζπφεη γηα ημ Δεμυζημ θαη ημοξ Ονγακηζμμφξ Σμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ 

(άνζνμ 157 ημο Ν.4281/2014 ΦΓΚ 160Α‟ ζφμθςκα με ηεκ εμενμμεκία έκανλεξ ηζπφμξ ημο άνζνμο 201 

παν. 5) . 

Η εγγφεζε ζομμεημπήξ πνέπεη κα ηζπφεη ημοιάπηζημκ γηα ηνηάκηα (30) εμένεξ μεηά ηε ιήλε ημο πνυκμο 

ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ πμο θαζμνίδμοκ ηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ, δει. κα έπεη ηζπφ ημοιάπηζημκ πέκηε  

(5) μήκεξ απυ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ πνμζθμνχκ. 

ε πενίπηςζε πμο ε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ ιήγεη, ε ακαζέημοζα ανπή/ακαζέηςκ θμνέαξ 

μπμνεί, πνηκ ηε ιήλε ηεξ, κα δεηά απυ ημκ πνμζθένμκηα κα παναηείκεη, εκηυξ εοιυγμο πνμκηθμφ 

δηαζηήμαημξ, ηε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ θαη ηεξ εγγφεζεξ ζομμεημπήξ. 

β) Η εγγφεζε ζομμεημπήξ μπμνεί κα εθδίδεηαη θαη απυ πηζηςηηθυ ίδνομα ή άιιμ κμμηθυ πνυζςπμ, πμο 

ιεηημονγεί κυμημα ζε υιεξ ηηξ πχνεξ πνμέιεοζεξ ηςκ οπμρεθίςκ θαη έπεη ζφμθςκα με ημ θαηαζηαηηθυ 

ημο ημ δηθαίςμα αοηυ. 

Ακ ημ ζπεηηθυ έγγναθμ δεκ είκαη δηαηοπςμέκμ ζηα ειιεκηθά, ζα ζοκμδεφεηαη απυ επίζεμε μεηάθναζε. 

Η εγγφεζε ζομμεημπήξ εθδίδεηαη ζφμθςκα με ημ ζοκεμμέκμ ζηεκ πανμφζα οπυδεηγμα θαη πνέπεη κα 

πενηιαμβάκεη θαη‟ ειάπηζημκ ηεκ εμενμμεκία έθδμζεξ, ημκ εθδυηε, ηεκ οπενεζία πνμξ ηεκ μπμία 

απεοζφκεηαη, ημκ ανηζμυ ηεξ εγγφεζεξ, ημ πμζυ πμο θαιφπηεη, ηεκ πιήνε επςκομία θαη ηεκ δηεφζοκζε   

ημο ακαδυπμο οπέν ημο μπμίμο εθδίδεηαη, ηε ζπεηηθή Δηαθήνολε, ηεκ εμενμμεκία ημο δηαγςκηζμμφ θαη 

ημ ακηηθείμεκμ ηεξ Δηαθήνολεξ «Απμθμμηδή απμννημμάηςκ θαη θαζανηζμυξ θμηκμπνήζηςκ πχνςκ ηςκ 

Δεμμηηθχκ – Σμπηθχκ Κμηκμηήηςκ Δήμμο Υενζμκήζμο», υπςξ επίζεξ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηζπφμξ 

ηεξ εγγφεζεξ ή κα μνίδεηαη υηη είκαη αμνίζημο δηάνθεηαξ. 

Πνέπεη επίζεξ κα πενηέπεη ημοξ υνμοξ υηη (α) πανέπεηαη ακέθθιεηα θαη ακεπηθφιαθηα, (β) υηη μ 

εθδυηεξ παναηηείηαη ημο δηθαηχμαημξ δηδήζεςξ, (γ) υηη ημ πμζυ ηεξ εγγφεζεξ ηενείηαη ζηεκ δηάζεζε 

ηεξ οπενεζίαξ πμο δηεκενγεί ημκ δηαγςκηζμυ θαη υηη ζα θαηαβιεζεί μιηθά ή μενηθά μέζα ζε ηνεηξ (3) 

εμένεξ μεηά απυ απιή έγγναθε εηδμπμίεζε, (δ) υηη ζε πενίπηςζε θαηάπηςζεξ ηεξ εγγφεζεξ ημ πμζυ 

ηεξ θαηάπηςζεξ οπυθεηηαη ζε πάγημ ηέιμξ πανημζήμμο θαη (ε) υηη μ εθδυηεξ ηεξ εγγφεζεξ οπμπνεμφηαη 

κα πνμβεί ζε πανάηαζε ηζπφμξ ηεξ εγγφεζεξ φζηενα απυ έγγναθμ ηεξ ανμυδηαξ οπενεζίαξ πμο ζα 

οπμβιεζεί πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ εγγφεζεξ. 

ε πενίπηςζε Γκχζεςξ ημ παναπάκς πμζυ ηεξ εγγοεηηθήξ επηζημιήξ μπμνεί κα θαιφπηεηαη είηε με 

μία, είηε με ημ άζνμηζμα πενηζζμηένςκ εγγοεηηθχκ επηζημιχκ ηςκ ζομμεηεπυκηςκ. Κάζε μία υμςξ απυ 

αοηέξ πνέπεη κα ακαθένεηαη ζε υιμοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ θαη κα πενηιαμβάκεη θαη ημκ υνμ υηη 

θαιφπηεη ηηξ οπμπνεχζεηξ υιςκ ηςκ μειχκ ηεξ έκςζεξ. 

Η Γγγοεηηθή Γπηζημιή ομμεημπήξ επηζηνέθεηαη ζημκ Ακάδμπμ μεηά ηεκ θαηάζεζε ηεξ Γγγοεηηθήξ 

Γπηζημιήξ Καιήξ Γθηέιεζεξ θαη εκηυξ ηεζζάνςκ (4) εμενχκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ θαη 

ζημοξ ιμηπμφξ πνμζθένμκηεξ εκηυξ ηεζζάνςκ (4) εμενχκ απυ ηεκ εμενμμεκία θμηκμπμίεζεξ ηεξ 

απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ ημο δηαγςκηζμμφ. 

γ) O επηιεγείξ ακάδμπμξ, οπμπνεμφηαη κα πνμζθμμίζεη, με ηεκ οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ, 



[20] 

 

ζακ εγγφεζε γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ, Γγγοεηηθή Γπηζημιή Ηαιήξ Γθηέιεζεξ 

ακαγκςνηζμέκςκ πηζηςηηθχκ ηδνομάηςκ ή άιιςκ κμμηθχκ πνμζχπςκ πμο ιεηημονγμφκ κυμημα ζηα 

θνάηε μέιε ηεξ Γ.Γ., ημο Γ.O.Υ., ζηηξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμγνάρεη θαη θονχζεη ηε ομθςκία πενί 

Δεμμζίςκ ομβάζεςκ ημο Παγθυζμημο Ονγακηζμμφ Γμπμνίμο (Π.O.Γ.) θαζχξ θαη ζε ηνίηεξ πχνεξ 

πμο έπμοκ ζοκάρεη εονςπασθέξ ζομθςκίεξ με ηεκ Γ.Γ. θαη έπμοκ ζφμθςκα με ηε κμμμζεζία ηςκ 

θναηχκ αοηχκ αοηυ ημ δηθαίςμα, πμζμφ ίζμο με ημ 5% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ, με 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο Φ.Ν.Α. 

Η ηζπφξ ηεξ Γγγοεηηθήξ Γπηζημιήξ Καιήξ Γθηέιεζεξ ηζπφεη ημοιάπηζημκ μέπνη ηε ιήλε ηεξ ηζπφμξ ηεξ 

ζφμβαζεξ θαη δφκαηαη κα παναηείκεηαη αοημδίθαηα, θαηυπηκ εγγνάθμο αηηήμαημξ ηεξ Ακαζέημοζαξ 

Ανπήξ πνμξ ημ Ίδνομα πμο ηεκ ελέδςζε,  μέπνη ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ηεξ ενγαζίαξ. 

Η Γγγοεηηθή Γπηζημιή Καιήξ Γθηέιεζεξ επηζηνέθεηαη με εκημιή ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ πνμξ ημ 

ίδνομα πμο ηεκ ελέδςζε, μεηά ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ηεξ ενγαζίαξ, με ηεκ πνμτπυζεζε υηη δεκ 

εθθνεμμφκ έκακηη ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ οπμπνεχζεηξ εθ μένμοξ ημο Ακαδυπμο. 

Η εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ μπμνεί κα εθδίδεηαη θαη απυ πηζηςηηθυ ίδνομα ή άιιμ κμμηθυ πνυζςπμ, 

πμο ιεηημονγεί κυμημα ζε υιεξ ηηξ πχνεξ πνμέιεοζεξ ηςκ οπμρεθίςκ θαη έπεη ζφμθςκα με ημ 

θαηαζηαηηθυ ημο ημ δηθαίςμα αοηυ. 

Ακ ημ ζπεηηθυ έγγναθμ δεκ είκαη δηαηοπςμέκμ ζηα ειιεκηθά, ζα ζοκμδεφεηαη απυ επίζεμε μεηάθναζε. 

Μη ζπεηηθέξ εγγοεηηθέξ επηζημιέξ πνέπεη απαναίηεηα κα απεοζφκμκηαη ζημκ ΔΕΙΜ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ κα έπμοκ ζημηπεία ηεξ επηπείνεζεξ, ημκ ηίηιμ ημο ένγμο, θαη κα πενηιαμβάκμοκ ημκ 

υνμ υηη μ εγγοεηήξ παναηηείηαη απυ ημ δηθαίςμα δηδήζεςξ θαη άνζνμ 855 ΑΚ,  θαη ακαγκςνίδεη ηεκ 

οπμπνέςζή ημο κα θαηαβάιιεη ημ πμζυ ηεξ εγγφεζεξ πςνίξ θαμία έκζηαζε ή ακηίννεζε μέζα ζε ηνεηξ 

(3) εμένεξ απυ ηεκ ζπεηηθή εηδμπμίεζε. 

Η εγγοεηηθή επηζημιή θαιήξ θαη εμπνυζεζμμο εθηέιεζεξ ζα πνέπεη κα είκαη ζοκηεηαγμέκε θαηά ημκ 

ηζπφμκηα ηφπμ γηα ημ δεμυζημ. 

Γπί πιέμκ ε Σνάπεδα ζα δειχκεη ζηεκ επηζημιή υηη ε εγγφεζε πνμξ ημ ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ θαη υηη 

μη οπμπνεχζεηξ ηεξ απυ ηεκ εγγφεζε ιφμκηαη μυκμκ δηα ηεξ επηζηνμθήξ ζ‟ αοηήκ ηεξ εγγοεηηθήξ 

επηζημιήξ ή με έγγναθμ δήιςζε ημο ΔΗΜΟΤ ΥΓΡΟΝΗΟΤ υηη ελέιεηπε μ ιυγμξ γηα ημκ μπμίμ 

θαηεηέζε. Γγγοεηηθέξ επηζημιέξ πμο θαζμνίδμοκ δηάνθεηα ηζπφμξ ή πνμκμιμγία ιήλεξ δεκ γίκμκηαη 

δεθηέξ. 

Η με πνμζθυμηζε εγγφεζεξ ζφμθςκα με ηα παναπάκς απμθιείεη ηεκ οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ 

απυ οπαηηηυηεηα ημο ακαδυπμο θαη ηζμδοκαμεί με άνκεζε αοημφ γηα ηεκ ζοκμμμιυγεζε θαη οπμγναθή ηεξ 

ζφμβαζεξ πμο εκάγεηαη εηξ βάνμξ ημο ηηξ κυμημεξ θονχζεηξ, ήημη γηα έθπηςζε αοημφ θαη ηεκ οπέν ημο 

ΔΗΜΟΤ ΥΓΡΟΝΗΟΤ θαηάπηςζε ηεξ εγγφεζεξ γηα ηεκ ζομμεημπή ζημκ δηαγςκηζμυ. 

Η εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ επηζηνέθεηαη ζημκ ακάδμπμ μεηά ημκ πνυκμ εγγφεζεξ. 

Γάκ μ δηαγςκηδυμεκμξ πμο ζα επηιεγεί, δεκ πνμζέιζεη μέζα ζηεκ πνμζεζμία πμο ζα θιεζεί γηα 

ηεκ οπμγναθή ηεξ Οφμβαζεξ, θαηαπίπηεη ε Γγγοεηηθή Γπηζημιή Οομμεημπήξ ημο. 

Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ επηζηνέθεηαη ζημοξ δηαγςκηδυμεκμοξ φζηενα απυ αίηεζή ημοξ, μεηά ηεκ 

θαηαθφνςζε ημο απμηειέζμαημξ ημο δηαγςκηζμμφ θαη ηεκ οπμγναθή ηεξ Οφμβαζεξ με ημ 

δηαγςκηδυμεκμ πμο ζα επηιεγεί. 

ε) Οη εγγοήζεηξ ζομμεημπήξ & θαιήξ εθηέιεζεξ εθδίδμκηαη ζφμθςκα με ηα ζοκεμμέκα ζηεκ πανμφζα 

οπμδείγμαηα.                                                                              

                                                                 

   ΑΞΘΞΜ 7μ  

Ρπμβμιή πνμζθμνχκ -Ζζπφξ πνμζθμνχκ 

Α. Φάθειμξ πνμζθμνάξ 

Η ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ πνμτπμζέηεη υηη μ δηαγςκηδυμεκμξ είκαη πιήνςξ εκήμενμξ ηεξ 

δηαθήνολεξ αοηήξ θαη υηη απμδέπεηαη υιμοξ ημοξ υνμοξ ακεπηθφιαθηα. Η επίδμζε ηεξ πνμζθμνάξ απυ 
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ημ δηαγςκηδυμεκμ απμηειεί ηεθμήνημ υηη αοηυξ είπε θαη έιαβε οπυρε θαηά ηε ζφκηαλε ηεξ πνμζθμνάξ 

ημο, ηηξ γεκηθέξ ζοκζήθεξ ηεξ ενγαζίαξ ςξ θαη ηα ζομβαηηθά ζημηπεία ηεξ. 

Α1. Νενηεπυμεκμ πνμζθμνχκ 

Σα πενηεπυμεκα ημο ειεθηνμκηθμφ θαθέιμο ηεξ πνμζθμνάξ μνίδμκηαη ςξ ελήξ: 

(α) έκαξ (οπμ)θάθειμξ με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ - Πεπκηθή πνμζθμνά» θαη 

(β) έκαξ (οπμ)θάθειμξ* με ηεκ έκδεηλε «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά». 

* (οπμ)θάθειμξ: θαηεγμνία επηζοκαπηυμεκςκ ανπείςκ ζημ ζφζηεμα. 

Α2.Νενηεπυμεκα (οπμ)θαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ-ηεπκηθή πνμζθμνά» 

ημκ (οπμ)θάθειμ με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ-Σεπκηθή πνμζθμνά» οπμβάιιμκηαη ε 

εγγφεζε ζομμεημπήξ, θαη υια ηα απαηημφμεκα θαηά ημ ζηάδημ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ δηθαημιμγεηηθά 

θαζχξ θαη ε ηεπκηθή πνμζθμνά. ογθεθνημέκα, ζημκ πνμακαθενυμεκμ (οπμ)θάθειμ πενηιαμβάκμκηαη: 

Α3. Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ 

Οη πνμζθένμκηεξ οπμβάιμοκ ειεθηνμκηθά μαδί με ηεκ πνμζθμνά ημοξ, εγθαίνςξ θαη πνμζεθυκηςξ, επί 

πμηκή απμθιεηζμμφ, ηα δηθαημιμγεηηθά ημο άνζνμο 4 ηεξ πανμφζεξ, ζε μμνθή ανπείμο .pdf ζφμθςκα με 

ημ κ. 4155/13((ΦΓΚ/Α/29-5-2013) θαη ημ άνζνμ 11 ηεξ ΤΑ Π1/2390/13 «Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη 

δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ 

(Γ..Η.ΔΗ..)». 

Μη οπεφζοκεξ δειχζεηξ, ηα ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά γηα ηε ζομμεημπή ημο πνμζθένμκημξ ζηε 

δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία οπμβάιιμκηαη απυ αοηυκ ειεθηνμκηθά ζε μμνθή ανπείμο ηφπμο .pdf θαη 

πνμζθμμίδμκηαη ζηεκ ηαποδνμμηθή δ/κζε ημο Δήμμο, θαηά πενίπηςζε απυ αοηυκ εκηυξ ηνηχκ (3) 

ενγάζημςκ εμενχκ απυ ηεκ ειεθηνμκηθή οπμβμιή, πιεκ ηςκ Φ.Γ.Η. θαη ηςκ εγγνάθςκ πμο 

θένμοκ ρεθηαθή οπμγναθή . 

Όηακ οπμγνάθμκηαη απυ ημκ ίδημ θένμοκ ρεθηαθή οπμγναθή θαη δεκ απαηηείηαη ζπεηηθή ζεχνεζε. 

Γπηζεμαίκεηαη υηη ηα ακςηένς δηθαημιμγεηηθά ή άιια ζημηπεία ημο οπμθαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά 

ζομμεημπήξ-ηεπκηθή πνμζθμνά» πμο απαηημφκηαη θαη έπμοκ οπμβιεζεί με ηεκ ειεθηνμκηθή πνμζθμνά 

ηα μπμία δεκ έπμοκ εθδμζεί/ζοκηαπζεί απυ ημκ ίδημ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα δεκ οπμπνεμφηαη κα θένμοκ 

ηεκ ρεθηαθή ημο οπμγναθή. Ωξ ηέημηα ζημηπεία εκδεηθηηθά είκαη : ε εγγφεζε ζομμεημπήξ, πηζημπμηεηηθά 

πμο έπμοκ εθδμζεί απυ δεμυζηεξ ανπέξ ή άιιμοξ θμνείξ. 

φμθςκα με ημ Ν. 4250/2014 ΦΓΚ 74Α‟.: 

Σα έγγναθα πμο πνμζθμμίδμκηαη ειεθηνμκηθά ζημκ Ο.Σ.Α ζα πνέπεη κα είκαη εοθνηκή θςημακηίγναθα 

απυ ακηίγναθα εγγνάθςκ πμο έπμοκ εθδμζεί απυ ηηξ οπενεζίεξ θαη ημοξ θμνείξ αοημφξ ή ηςκ αθνηβχκ 

ακηηγνάθςκ ημοξ θαη ζηεκ πενίπηςζε ηδηςηηθχκ εγγνάθςκ εοθνηκή θςημακηίγναθα απυ ακηίγναθα 

ηδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο έπμοκ επηθονςζεί απυ δηθεγυνμ ή ζομβμιαημγνάθμ, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα 

ημο Ν.4250/26-3-2014 θεθ 74Α‟. Γθανμυδμκηαξ ακαιμγηθά ηεκ ακςηένς πανάγναθμ, γίκμκηαη επίζεξ 

απμδεθηά ηα απιά ακηίγναθα ημοξ απυ ημ πνςηυηοπμ, πςνίξ κα έπμοκ επηθονςζεί πνμεγμομέκςξ απυ 

δηθεγυνμ. Γπίζεξ ζηεκ πενίπηςζε εγγνάθςκ πμο πνμζθμμίδμκηαη ζημκ Ο.Σ.Α, θαη έπμοκ εθδμζεί απυ 

αιιμδαπέξ ανπέξ, ζα πνέπεη κα είκαη εοθνηκή θςημακηίγναθα απυ ακηίγναθα εγγνάθςκ ημοξ θαη κα 

έπμοκ επηθονςζεί απυ δηθεγυνμ ζε επίζεμε μεηάθναζε. 

Α4 Δηθαημιμγεηηθά εμπηζηεοηηθμφ παναθηήνα. 

ε πενίπηςζε ζοκοπμβμιήξ με ηεκ πνμζθμνά ζημηπείςκ θαη πιενμθμνηχκ εμπηζηεοηηθμφ παναθηήνα, ε 

γκςζημπμίεζε ηςκ μπμίςκ ζημοξ ζοκδηαγςκηδυμεκμοξ ζα έζηγε ηα έκκμμα ζομθένμκηά ημο, ηυηε μ 

πνμζθένςκ μθείιεη κα ζεμεηχκεη ζ‟ αοηά ηεκ έκδεηλε «πιενμθμνίεξ εμπηζηεοηηθμφ παναθηήνα». ηεκ 

ακηίζεηε πενίπηςζε, ζα μπμνμφκ κα ιαμβάκμοκ γκχζε αοηχκ ηςκ πιενμθμνηχκ μη ζοκδηαγςκηδυμεκμη. 

Η έκκμηα ηεξ πιενμθμνίαξ εμπηζηεοηηθμφ παναθηήνα αθμνά μυκμ ζηεκ πνμζηαζία ημο απμννήημο πμο 

θαιφπηεη ηεπκηθά ή εμπμνηθά δεηήμαηα ηεξ επηπείνεζεξ ημο εκδηαθενυμεκμο. 

Α5.Πεπκηθή πνμζθμνά 

Οημκ (οπυ) θάθειμ* «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ – Πεπκηθή Ννμζθμνά», οπμβάιιμκηαη 
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ειεθηνμκηθά   δηα πμηκήξ απμθιεηζμμφ ηα ηεπκηθά ζημηπεία ηεξ πνμζθμνάξ. Ο θάθειμξ ηεξ ηεπκηθήξ 

πνμζθμνάξ. Όια ηα θφιια ηεξ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ ζα είκαη ανηζμεμέκα θαη ζα ζοκμδεφμκηαη απυ  

ζπεηηθυ πίκαθα πενηεπμμέκςκ. Γλςηενηθά μ θάθειμξ ζα ακαγνάθεη ηα ζημηπεία ηεξ επηπείνεζεξ, ηεκ 

θαηαιεθηηθή εμενμμεκία θαηάζεζεξ πνμζθμνχκ, ημκ ηίηιμ ηεξ ανμυδηαξ οπενεζίαξ πμο δηεκενγεί ημ 

δηαγςκηζμυ θαη ημκ ηίηιμ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΓΙΩΝ: «Απμθμμηδή 

απμννημμάηςκ θαη θαζανηζμυξ θμηκμπνήζηςκ πχνςκ ηςκ Δεμμηηθχκ - Πμπηθχκ θμηκμηήηςκ  ημο 

Δήμμο ενζμκήζμο». 

Η ηεπκηθή πνμζθμνά ζοκηάζζεηαη ζομπιενχκμκηαξ ηεκ ακηίζημηπε εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα ημο 

ζοζηήμαημξ. ηεκ ζοκέπεηα, ημ ζφζηεμα πανάγεη ζπεηηθυ ειεθηνμκηθυ ανπείμ, ζε μμνθή pdf, ημ μπμίμ 

οπμγνάθεηαη ρεθηαθά θαη οπμβάιιεηαη απυ ημκ πνμζθένμκηα. Σα ζημηπεία πμο πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ 

εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα ημο ζοζηήμαημξ θαη ημο παναγυμεκμο ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμο ειεθηνμκηθμφ 

ανπείμο πνέπεη κα ηαοηίδμκηαη. ε ακηίζεηε πενίπηςζε, ημ ζφζηεμα πανάγεη ζπεηηθυ μήκομα θαη μ 

πνμζθένςκ θαιείηαη κα πανάγεη εθ κέμο ημ ειεθηνμκηθυ ανπείμ pdf. 

Γθυζμκ απαηηήζεηξ ηεξ δηαθήνολεξ γηα ηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά δεκ έπμοκ απμηοπςζεί ζημ ζφκμιυ ημοξ 

ζηηξ εηδηθέξ ειεθηνμκηθέξ θυνμεξ ημο ζοζηήμαημξ, μ πνμζθένςκ επηζοκάπηεη ζηεκ ηεπκηθή ημο 

πνμζθμνά ρεθηαθά οπμγεγναμμέκα ηα ζπεηηθά ειεθηνμκηθά ανπεία. 

Οη ηοπυκ απαηημφμεκεξ δειχζεηξ ή οπεφζοκεξ δειχζεηξ ημο πανυκημξ άνζνμο πμο οπμγνάθμκηαη 

ρεθηαθά απυ ημοξ έπμκηεξ οπμπνέςζε πνμξ ημφημ, δεκ απαηηείηαη κα θένμοκ ζπεηηθή ζεχνεζε γκεζίμο 

οπμγναθήξ. 

Σα ειεθηνμκηθά οπμβαιιυμεκα ηεπκηθά θοιιάδηα (Prospectus), ζα πνέπεη κα είκαη ρεθηαθά 

οπμγεγναμμέκα απυ ημκ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ. ε ακηίζεηε πενίπηςζε ζα πνέπεη κα ζοκμδεφμκηαη απυ 

οπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε απυ ημκ πνμζθένμκηα, ζηεκ μπμία ζα δειχκεηαη υηη ηα 

ακαγναθυμεκα ζε αοηά ζημηπεία ηαοηίδμκηαη με ηα ζημηπεία ηςκ ηεπκηθχκ θοιιαδίςκ (Prospectus) ημο 

θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο. 

Μη δηθαημφμεκμη ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ οπμβάιιμοκ επίζεξ μαδί με ηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά 

ημοξ, επί πμηκή απμθιεηζμμφ, ηα ελήξ ζημηπεία πμο ζα ημπμζεημφκηαη ζημκ (οπυ)θάθειμ 

Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ /Πεπκηθή πνμζθμνά»:  

1. Ρεηή ακαιοηηθή οπεφζοκε δήιςζε ημο Ν. 1599/86 γηα ηεκ ζομμυνθςζε ή απυθιηζε ηςκ 

πνμζθενυμεκςκ ενγαζηχκ θαη ελμπιηζμχκ ζε ζπέζε με ηηξ ακηίζημηπεξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ θαη 

απαηηήζεηξ ηςκ υνςκ ηεξ πανμφζαξ.   

2. Υνμκμδηάγναμμα έκανλεξ εθηέιεζεξ ηςκ πνμζθενυμεκςκ ενγαζηχκ (ζεμεηχκεηαη υηη μ πνυκμξ 

έκανλεξ ηςκ ενγαζηχκ δεκ μπμνεί κα είκαη μεγαιφηενμξ ηςκ 10 εμενχκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ 

ζφμβαζεξ). 

3. Ρεηή ακαιοηηθή οπεφζοκε δήιςζε ημο Ν. 1599/86 γηα εθηέιεζε ή με ακηίζημηπςκ ενγαζηχκ με ηηξ 

πνμζθενυμεκεξ ενγαζίεξ πμο ζα ακαθένεη με ιεπημμένεηα ζε πίκαθα ημοξ ΟΣΑ θαη άιιμοξ θμνείξ ζηεκ 

Γιιάδα ή ημ ελςηενηθυ υπμο έπμοκ εθηειέζεη (ημοιάπηζημκ έκα ακηίζημηπμ ένγμ ηεκ ηειεοηαία ηνηεηία). 

Γπίζεμα απμδεηθηηθά έγγναθα πμο ζα απμδεηθκφμοκ ηεκ ζομβαηηθή θαη πιήνε εθηέιεζε ακηίζημηπςκ 

ενγαζηχκ (ζομβάζεηξ, ζοζηαηηθέξ επηζημιέξ, βεβαηχζεηξ θαιήξ εθηέιεζεξ).  

4. ημηπεία πμο κα απμδεηθκφμοκ ηεκ μμνθή ηεξ επηπείνεζεξ, ηεκ επηπεηνεμαηηθή δμμή ηεξ, ημ εφνμξ 

ηςκ δναζηενημηήηςκ ηεξ, ηηξ εμπμνηθέξ επηδυζεηξ, ημ θφνμξ ηεξ, ηεκ μηθμκμμηθή επηθάκεηά ηεξ θαη ηεκ 

επαγγειμαηηθή αλημπηζηία ηεξ. Ιζμιμγηζμμφξ ηεξ ηειεοηαίαξ ηνηεηίαξ ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο ε 

δεμμζίεοζε ημοξ είκαη οπμπνεςηηθή.  

5. Βημγναθηθά ζεμεηχμαηα πμο βεβαηχκμοκ ηεκ εμπεηνία ηςκ ζηειεπχκ ηεξ επηπείνεζεξ ζε ηέημηα 

ένγα ηα μπμία ζοκμδεφμκηαη απυ οπεφζοκε δήιςζε ημο Ν. 1599/86, ηςκ ηδίςκ θαη ημο οπμρήθημο 

ακαδυπμο υηη πνυθεηηαη κα απαζπμιεζμφκ ζημ ζογθεθνημέκμ ένγμ ημο δήμμο Υενζμκήζμο. 

6. Οη δηαγςκηδυμεκμη, με πμηκή απμθιεηζμμφ,  οπμπνεμφκηαη κα οπμδείλμοκ   ζηεκ πνμζθμνά ημοξ ηα 

ηεπκηθά θαη μεπακηθά μέζα θαη ακζνχπηκμ δοκαμηθυ θαη κα ακαθένμοκ ακαιοηηθά ηεκ πμζυηεηα  με ηεκ 
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μπμία ζα πναγμαημπμημφκ ημ ένγμ θαζχξ θαη κα πνμηείκμοκ ηεκ μεζμδμιμγία θαη ηεκ μνγάκςζε, γηα ηεκ 

εθηέιεζε ημο. Ο ηνυπμξ, ε μεζμδμιμγία θαη ημ πνυγναμμα εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ ζα πνμηείκεηαη απυ 

ημοξ δηαγςκηδυμεκμοξ θαη ζα πενηέπεηαη ακαιοηηθά ζηεκ πνμζθμνά ημοξ, πνμθεημέκμο κα δηαπηζηςζεί 

ε επάνθεηα ημο ηεπκηθμφ ελμπιηζμμφ θαη ημο πνμζςπηθμφ θαη ε πανεπυμεκε αζθάιεηα εθηέιεζεξ ηςκ 

ενγαζηχκ. Θα πνέπεη κα ακαθένμκηαη ακά θάζε θαη είδμξ ενγαζηχκ, ηα βαζηθά ηεπκηθά παναθηενηζηηθά 

θαη μη δοκαηυηεηεξ ημο πνεζημμπμημφμεκμο μεπακμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ. Σα μεπακηθά μέζα θαη 

ελεηδηθεομέκα μεπακήμαηα ζα είκαη ζφγπνμκεξ, θαηά πνμηίμεζε ακηηννοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ, γηα 

θαηάιιειε εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ. Σα μπήμαηα πνέπεη, επί πμηκή απμθιεηζμμφ, κα είκαη εθμδηαζμέκα 

με ηηξ απαναίηεηεξ άδεηεξ θοθιμθμνίαξ εθυζμκ είκαη ζε θοθιμθμνία, κα ζομμμνθχκμκηαη με ηηξ 

απαηηήζεηξ ημο ηεπκηθμφ ειέγπμο ΚΣΓΟ θαη κα είκαη αζθαιηζμέκα, υπςξ μνίδεη ε ηζπφμοζα κμμμζεζία. 

ε πενίπηςζε πμο είκαη θαηκμφνγηα ζα πνέπεη κα δηαζέημοκ ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά γηα 

ηαληκυμεζε. Δηεοθνηκίδεηαη υηη ςξ ηεπκηθά παναθηενηζηηθά ζεςνμφκηαη μ ηφπμξ μπήμαημξ ή 

μεπακήμαημξ, ημ ενγμζηάζημ θαηαζθεοήξ, ε έγθνηζε ηφπμο ηςκ Μ.Γ. ηα ζημηπεία εθμεηάιιεοζεξ θαη 

γεςμεηνηθά θαη θαηαζθεοαζηηθά παναθηενηζηηθά, ηα ιμηπά ηεπκηθά ζημηπεία θαη πνμζπέθημοξ πμο είκαη 

απαναίηεηα γηα ηεκ ηεπκηθή αλημιυγεζε ημο πνμζθενυμεκμο ελμπιηζμμφ.  

 7. Μέηνα πμο εθανμυδεη μ δηαγςκηδυμεκμξ γηα ηεκ δηαζθάιηζε ηεξ πμηυηεηαξ ηςκ πανεπμμέκςκ 

οπενεζηχκ, θαζχξ θαη γηα ηεκ ογηεηκή θαη ηεκ αζθάιεηα. 

8. Θα ακαθένεηαη μ ηνυπμξ ακηημεηχπηζεξ έθηαθηςκ πενηζηαηηθχκ ζηεκ εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ. Γηα 

ηεκ άνηζηε θαη απνυζθμπηε εθηέιεζε ηεξ ενγμιαβίαξ, μη δηαγςκηδυμεκμη οπμπνεμφκηαη κα δηαζέημοκ 

ημκ απαηημφμεκμ θαη θαηάιιειμ μεπακμιμγηθυ ελμπιηζμυ ζε είδμξ, ανηζμυ θαη ιεηημονγηθυηεηα πμο ζα 

θαζμνίδμοκ ζηεκ πνμζθμνά ημοξ.  

9. Σεπκηθή Τπμδμμή θαη μνγάκςζε πμο δηαζέηεη μ δηαγςκηδυμεκμξ γηα ηεκ οπμζηήνηλε ημο 

πνμζθενυμεκμο μεπακμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ θαη ηςκ ενγαζηχκ (ζοκενγείμ (–α), παναθαηαζήθε 

ακηαιιαθηηθχκ, ηεπκηθυ πνμζςπηθυ, μνγάκςζε επηζθεοχκ, ζοκηήνεζεξ, service, θιπ). Γπίζεξ, ζα 

πνέπεη θαη ζφμθςκα με υζα μνίδεη ε Γπηζεχνεζε Γνγαζίαξ, κα απαζπμιεί έκακ ηεπκηθυ αζθαιείαξ θαη 

κα ηενεί ημ ακάιμγμ βηβιίμ.  

10. Να ελεηδηθεφεη ζε πςνηζηυ έκηοπμ ηηξ παναθάης πιενμθμνίεξ: α) Σμκ ανηζμυ ηςκ ενγαδμμέκςκ 

πμο ζα απαζπμιεζμφκ ζηεκ ενγαζία β)Σηξ εμένεξ θαη χνεξ ενγαζίαξ γ)Σε ζοιιμγηθή ζφμβαζε ενγαζίαξ 

ζηεκ μπμία ηοπυκ οπάγμκηαη μη ενγαδυμεκμη, θαηαζέημκηαξ ακηίγναθμ αοηήξ  δ) Σμ φρμξ ημο 

πνμτπμιμγηδυμεκμο πμζμφ πμο αθμνά ηηξ πάζεξ θφζεςξ κυμημεξ απμδμπέξ αοηχκ ηςκ ενγαδμμέκςκ 

ε)Σμ φρμξ ηςκ αζθαιηζηηθχκ εηζθμνχκ με βάζε ηα πνμτπμιμγηζζέκηα πμζά (άνζνμ 68 παν. 1 ημο κ. 

N.3863/2010, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 22 ημο Ν.4144/2013)  . 

 

 

Β. Νενηεπυμεκα (οπμ)θαθέιμο «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά». 

Η Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά οπμβάιιεηαη ειεθηνμκηθά επί πμηκή απμννίρεςξ ζημκ (οπμ)θάθειμ* με ηεκ 

έκδεηλε «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά». 

Η μηθμκμμηθή πνμζθμνά, ζοκηάζζεηαη ζομπιενχκμκηαξ ηεκ ακηίζημηπε εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα ημο 

ζοζηήμαημξ. ηεκ ζοκέπεηα, ημ ζφζηεμα πανάγεη ζπεηηθυ ειεθηνμκηθυ ανπείμ, ζε μμνθή pdf, ημ μπμίμ 

οπμγνάθεηαη ρεθηαθά θαη οπμβάιιεηαη απυ ημκ πνμζθένμκηα. Σα ζημηπεία πμο πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ 

εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα ημο ζοζηήμαημξ θαη ημο παναγυμεκμο ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμο ειεθηνμκηθμφ 

ανπείμο πνέπεη κα ηαοηίδμκηαη. ε ακηίζεηε πενίπηςζε, ημ ζφζηεμα πανάγεη ζπεηηθυ μήκομα θαη μ 

πνμζθένςκ θαιείηαη κα πανάγεη εθ κέμο ημ ειεθηνμκηθυ ανπείμ pdf. 

Γηα ιυγμοξ ζφγθνηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ απυ ημ ζφζηεμα, ζηεκ εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα ηεξ μηθμκμμηθήξ 

πνμζθμνάξ ημο ζοζηήμαημξ, μη ζομμεηέπμκηεξ ζα ζομπιενχζμοκ ςξ ηημή πνμζθμνάξ ηεκ ηημή με ηνία 

(3) δεθαδηθά ρεθία (ανηζμυ) πμο πνμθφπηεη μεηά ηεκ αθαίνεζε ημο πμζμζημφ ηεξ έθπηςζεξ πμο 

πνμζθένμοκ απυ ηεκ Πημή Ακαθμνάξ πμο ηίζεηαη ζηεκ πανμφζα Δηαθήνολε γηα ημ ακηίζημηπμ οπυ 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008080_S0000052834
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008080_S0000052834
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ενγαζία είδμξ. 

 

Γθυζμκ ε μηθμκμμηθή πνμζθμνά δεκ έπεη απμηοπςζεί ζημ ζφκμιυ ηεξ ζηηξ εηδηθέξ ειεθηνμκηθέξ θυνμεξ 

ημο ζοζηήμαημξ, μ πνμζθένςκ επηζοκάπηεη ρεθηαθά οπμγεγναμμέκα ηα ζπεηηθά ειεθηνμκηθά ανπεία. 

Σμ πνμζθενυμεκμ πμζμζηυ έθπηςζεξ, ζα ακαγνάθεηαη μιμγνάθςξ θαη ανηζμεηηθά. 

Η Οηθμκμμηθή πνμζθμνά ζα πενηιαμβάκεη μηθμκμμηθή πνυβιερε γηα θάζε λεπςνηζηή μμκάδα ενγαζηχκ 

απυ ηηξ μκεμμκεουμεκεξ ζημ άνζνμ 9 ηεξ πανμφζεξ (ζομπιενςμέκμ ημ έκηοπμ ηεξ μηθμκμμηθήξ 

πνμζθμνάξ πμο δίδεηαη απυ ηεκ οπενεζία) θαζχξ θαη ημ ζοκμιηθυ πμζυ ηεξ πνμζθμνάξ, με ηεκ 

ακηίζημηπε έθπηςζε. 

Η πνμζθενυμεκε ηημή ζα ζοκμδεφεηαη επίζεξ οπμπνεςηηθά (δηα πμηκήξ απμθιεηζμμφ) με ακάιοζε 

θυζημοξ γηα θάζε λεπςνηζηή μμκάδα οπενεζηχκ.  

Η μηθμκμμηθή πνμζθμνά ηςκ δηαγςκηδυμεκςκ ζα πνέπεη κα θαιφπηεη ημ ζφκμιμ ηςκ οπενεζηχκ ηεξ 

φμβαζεξ ζηεκ μπμία ακαθένεηαη. ε πενίπηςζε αζομθςκίαξ μη μιμγνάθςξ ακαγναθυμεκεξ ηημέξ 

οπενηζπφμοκ ηςκ ανηζμεηηθχκ.  

Γθυζμκ ηα πμζά ηεξ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ δεκ ακαιμγμφκ ή δεκ ακηηζημηπμφκ ζηα ζημηπεία ηεξ 

ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ ημο, εάκ είκαη ηδηαίηενα παμειά, ή θαηά ηε γκχμε ηεξ Γπηηνμπήξ Δηαγςκηζμμφ 

(Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή) είκαη ακαηηημιυγεηα μ δηαγςκηδυμεκμξ ζα θιεζεί κα ηα αηηημιμγήζεη θαη εάκ δεκ 

πνμζθένεη επανθή αηηημιυγεζε ζα απμθιεηζζεί απυ ημκ δηαγςκηζμυ. 

Πνμζθμνέξ γηα μένμξ ημο δεημφμεκμο ένγμο πμο πνμθενφπζεθε ζα απμννίπημκηαη ςξ απανάδεθηεξ. 

Γεκηθά δεκ γίκμκηαη δεθηέξ εκαιιαθηηθέξ πνμζθμνέξ (με πμηκή απμθιεηζμμφ ημο ζοκυιμο ηεξ  

πνμζθμνάξ). 

Πενηπηχζεηξ πνμζθμνχκ πμο πανμοζηάδμοκ επηθοιάλεηξ ή ηνμπμπμηήζεηξ ζε μπμημδήπμηε υνμ ηεξ 

πανμφζαξ δηαθήνολεξ απμννίπημκηαη. 

 Με ηεκ οπμβμιή ηεξ Πνμζθμνάξ ζεςνείηαη βέβαημ, υηη μ Πνμζθένςκ είκαη απμιφηςξ εκήμενμξ απυ 

θάζε πιεονά ηςκ ημπηθχκ ζοκζεθχκ εθηέιεζεξ ηεξ ενγαζίαξ θαη ηςκ οπυ πνμμήζεηα εηδχκ θαη υηη 

έπεη μειεηήζεη υια ηα ζημηπεία πμο πενηιαμβάκμκηαη ζημ θάθειμ Δηαγςκηζμμφ. 

 

*(οπμ)θάθειμξ: θαηεγμνία επηζοκαπηυμεκςκ ανπείςκ ζημ ζφζηεμα. 
 

   Ζζπφξ πνμζθμνχκ 

Οη πνμζθμνέξ ζα ζοκμδεφμκηαη απυ Τπεφζοκε δήιςζε ημο Ν 1599/86 υηη «ηζπφμοκ θαη δεζμεφμοκ 

ημοξ ζομμεηέπμκηεξ γηα εθαηυκ είθμζη (120) εμένεξ πνμζμεηνμφμεκεξ απυ ηεκ επμμέκε εμένα ηεξ 

θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ οπμβμιήξ πνμζθμνχκ».  

   Πνμζθμνέξ πμο ακαθένμοκ μηθνυηενε ηεξ παναπάκς ακαθενυμεκεξ, ζα απμννίπημκηαη ςξ 

απανάδεθηεξ. 

  Ακ πνμθφρεη ζέμα πανάηαζεξ ηεξ ηζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ, μ Δήμμξ Υενζμκήζμο ζα απεοζφκεη 

ζπεηηθυ ενχηεμα πνμξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ. Ακ μη δηαγςκηδυμεκμη απμδεπζμφκ ηεκ πανάηαζε γηα ημ 

ζογθεθνημέκμ πνμκηθυ δηάζηεμα πμο ζα δεηεζεί παναμέκμοκ οπμρήθημη, εκχ ακ δεκ ηεκ απμδεπζμφκ 

παφμοκ κα ζομμεηέπμοκ ζημ δηαγςκηζμυ. Οη ζομμεηέπμκηεξ μθείιμοκ κα απακηήζμοκ εκηυξ ηνηχκ 

εμενχκ θαη ζε πενίπηςζε θαηαθαηηθή κα ακακεχζμοκ ηηξ εγγοήζεηξ ζομμεημπήξ ημοξ γηα πνυκμ πμο ζα 

θαιφπηεη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα ηεξ πανάηαζεξ. Γάκ επίζεξ δεκ απακηήζμοκ εκηυξ ηεξ ςξ άκς 

πνμζεζμίαξ, αοημμάηςξ ζεςνμφκηαη εθηυξ δηαγςκηζμμφ. 

                                                              ΆΞΘΞΜ  8μ  

Δηεκένγεηα Δηαγςκηζμμφ –Γκζηάζεηξ – Ννμζθογέξ 

Α, Δηεκένγεηα Δηαγςκηζμμφ  

Α1.Ειεθηνμκηθή Απμζθνάγηζε πνμζθμνχκ - ακαθμίκςζε ηημχκ 

Η ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνχκ γίκεηαη ηέζζενηξ (4) ενγάζημεξ εμένεξ μεηά ηεκ 
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θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη χνα 15.00, μέζς ηςκ ανμυδηςκ 

πηζημπμηεμέκςκ ζημ ζφζηεμα μνγάκςκ ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ, εθανμμδυμεκςκ θαηά ηα ιμηπά ηςκ 

θείμεκςκ δηαηάλεςκ γηα ηεκ ακάζεζε δεμμζίςκ ζομβάζεςκ θαη δηαδηθαζηχκ. 

 Καηά ηεκ πνμακαθενυμεκε εμενμμεκία θαη χνα γίκεηαη απμζθνάγηζε μυκμ ηςκ ειεθηνμκηθχκ 

(οπυ)θαθέιςκ «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ -Σεπκηθή Πνμζθμνά». 

Οη ειεθηνμκηθμί (οπμ)θάθειμη ηςκ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ απμζθναγίδμκηαη ειεθηνμκηθά μέζς ηςκ 

ανμυδηςκ πηζημπμηεμέκςκ ζημ ζφζηεμα μνγάκςκ, ζε εμενμμεκία θαη χνα πμο ζα γκςζημπμηεζεί ζε 

αοημφξ ηςκ μπμίςκ μη πνμζθμνέξ θνίζεθακ απμδεθηέξ μεηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ ιμηπχκ ζημηπείςκ 

αοηχκ. 

Αμέζςξ μεηά ηεκ ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ (οπμ)θαθέιςκ «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ –Σεπκηθή 

Πνμζθμνά», μη ζομμεηέπμκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ ζα έπμοκ ειεθηνμκηθή πνυζβαζε ζημ πενηεπυμεκμ ηςκ 

πνμζθμνχκ πμο απμζθναγίζηεθακ, ιαμβάκμκηαξ ζπεηηθή εκεμένςζε απυ ημ ζφζηεμα. 

Ομμίςξ, μεηά ηεκ ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ (οπμ)θαθέιςκ «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά», μη 

πνμζθένμκηεξ ηςκ μπμίςκ μη μηθμκμμηθέξ πνμζθμνέξ απμζθναγίζζεθακ, ζα έπμοκ ειεθηνμκηθή 

πνυζβαζε ζημ πενηεπυμεκμ ηςκ πνμζθμνχκ πμο απμζθναγίζζεθακ, πνμθεημέκμο κα ιάβμοκ γκχζε ηςκ 

ηημχκ πμο πνμζθένζεθακ. 

Α2. Δηαδηθαζία ειεθηνμκηθήξ αλημιυγεζεξ πνμζθμνχκ 

Μεηά ηεκ ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνχκ ε Ακαζέημοζα Ανπή πνμβαίκεη ζηεκ αλημιυγεζε 

αοηχκ μέζς ηςκ ανμυδηςκ πηζημπμηεμέκςκ ζημ φζηεμα μνγάκςκ ηεξ, εθανμμδυμεκςκ θαηά ηα ιμηπά 

ηςκ θεημέκςκ δηαηάλεςκ γηα ηεκ ακάζεζε δεμμζίςκ ζομβάζεςκ θαη ηςκ δηαδηθαζηχκ ηεξ θαηά 

πενίπηςζε Ακαζέημοζαξ Ανπήξ. 

ογθεθνημέκα μέζα απυ ημ φζηεμα ηδίςξ: 

• Η ανμυδηα επηηνμπή αλημιυγεζεξ ημο δηαγςκηζμμφ, πμο έπεη μνηζζεί απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή θαη ηα 

μέιε ηεξ, πηζημπμηεμέκμη πνήζηεξ ημο ζοζηήμαημξ, πνμβαίκεη ζηε δηαδηθαζία ειέγπμο θαη αλημιυγεζεξ 

ηςκ θαηά πενίπηςζε θαθέιςκ θαη οπμθαθέιςκ ηςκ πνμζθμνχκ. 

• Η ανμυδηα επηηνμπή αλημιυγεζεξ ημο δηαγςκηζμμφ ζοκηάζζεη θαη οπμγνάθεη ηα θαηά πενίπηςζε 

πναθηηθά αλημιυγεζεξ ηςκ θαθέιςκ θαη οπμθαθέιςκ ηςκ πνμζθμνχκ. 

• Η ακαζέημοζα ανπή εθδίδεη ηηξ ζπεηηθέξ απμθάζεηξ επί ηεξ αλημιυγεζεξ ηςκ ειεθηνμκηθχκ 

πνμζθμνχκ 

• Οη ζομμεηέπμκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ εκεμενχκμκηαη γηα ηεκ απμδμπή ή ηεκ απυννηρε ηεξ πνμζθμνάξ 

ημοξ. 

• Η επηηνμπή αλημιυγεζεξ δηαγςκηζμμφ ή άιιμη πηζημπμηεμέκμη πνήζηεξ απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή ημο 

δηαγςκηζμμφ απεοζφκμοκ αηηήμαηα ζημοξ ζομμεηέπμκηεξ πνήζηεξ – μηθμκμμηθμφξ θμνείξ γηα πανμπή 

δηεοθνηκίζεςκ επί οπμβιεζέκηςκ δηθαημιμγεηηθχκ θαη μη πνήζηεξ – μηθμκμμηθμί θμνείξ πανέπμοκ ηηξ 

δηεοθνηκίζεηξ εκηυξ ηςκ θαηά πενίπηςζε πνμζεζμηχκ πμο ημοξ μνίδμκηαη.  

Α.3 Απυννηρε Ννμζθμνχκ  

Η απυννηρε Πνμζθμνάξ πναγμαημπμηείηαη με απυθαζε ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ φζηενα απυ εηζήγεζε 

ηεξ ανμυδηαξ Γπηηνμπήξ.  

Η πνμζθμνά ημο οπμρήθημο Ακαδυπμο απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε ζε θάζε μία ή πενηζζυηενεξ απυ 

ηηξ θάηςζη πενηπηχζεηξ:  

1. Έιιεηρε μπμημοδήπμηε δηθαημιμγεηηθμφ ή/θαη πανάβαζε μπμηαζδήπμηε οπμπνέςζεξ ηεξ πανμφζαξ. 

Πνηκ απυ ηεκ απυννηρε γηα ιυγμοξ ζφγθνμοζεξ ζομθενυκηςκ, πανέπεηαη ζημκ οπμρήθημ ακάδμπμ 

δοκαηυηεηα ακηαπυδεηλεξ.  

2.  Υνυκμξ ηζπφμξ Πνμζθμνάξ μηθνυηενμξ απυ ημ δεημφμεκμ.  

3. Πνμζθμνά πμο είκαη αυνηζηε, ακεπίδεθηε εθηίμεζεξ, οπυ αίνεζε ή/θαη δεκ πνμθφπηεη με ζαθήκεηα ε 

πνμζθενυμεκε ηημή.  

4. Πνμζθμνά πμο δεκ θαιφπηεη πιήνςξ απανάβαημοξ υνμοξ ηεξ Δηαθήνολεξ ή πανμοζηάδεη μοζηχδεηξ 
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απμθιίζεηξ απυ ημοξ υνμοξ ηεξ Δηαθήνολεξ.  

5. Τπενβμιηθά παμειή Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά ηεξ μπμίαξ ημ ζογθνηηηθυ θυζημξ είκαη μηθνυηενμ ημο 

85% ηεξ δηαμέζμο (median) ημο ζογθνηηηθμφ θυζημοξ ηςκ απμδεθηχκ Οηθμκμμηθχκ Πνμζθμνχκ. ηεκ 

πενίπηςζε αοηή ζα δεηείηαη απυ ημκ οπμρήθημ Ακάδμπμ έγγναθε αηηημιυγεζε ηεξ ακάιοζεξ ηεξ 

Οηθμκμμηθήξ Πνμζθμνάξ (π.π. ζπεηηθά με ηεκ μηθμκμμία ηεξ μεζυδμο πανμπήξ οπενεζίαξ/ηηξ 

ελαηνεηηθά εοκμσθέξ ζοκζήθεξ οπυ ηηξ μπμίεξ μ οπμρήθημξ Ακάδμπμξ ζα πανάζπεη ηεκ οπενεζία), 

ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 52 ημο Π.Δ. 60/2007. Γάκ θαη μεηά ηεκ πανμπή ηεξ ακςηένς 

αηηημιυγεζεξ μη πνμζθενυμεκεξ ηημέξ θνηζμφκ ςξ οπενβμιηθά παμειέξ, ε Πνμζθμνά ζα απμννίπηεηαη.  

6. Πνμζθμνά ε μπμία εμθακίδεη μπμημδήπμηε ζημηπείμ ημο πνμζθενμμέκμο θυζημοξ ζε είδμξ, πνμσυκ ή 

οπενεζία, ή ζε μενηθυ ή γεκηθυ ζφκμιμ ζε άιιμ μένμξ πιεκ ηςκ ακηηηφπςκ ηεξ Οηθμκμμηθήξ 

Πνμζθμνάξ απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε.  
 

  

Β. Γκζηάζεηξ- Ννμζθογέξ 

1. Μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ οπμβάιιεη ηηξ εκζηάζεηξ − πνμζθογέξ ειεθηνμκηθά, ζφμθςκα με ηα 

πνμβιεπυμεκα απυ ηεκ θείμεκε κμμμζεζία θαη ηεκ πενίπηςζε β ηεξ παναγνάθμο 2 ημο άνζνμο 6 ημο κ. 

4155/2013, ζομπιενχκμκηαξ ηεκ εηδηθή θυνμα ημο οζηήμαημξ θαη επηζοκάπημκηαξ ημ ζπεηηθυ 

έγγναθμ ζε μμνθή ανπείμο ηφπμο. pdf ημ μπμίμ θένεη ρεθηαθή οπμγναθή. 

2. ε πενίπηςζε πμο ημ εκ ιυγς έγγναθμ δεκ θένεη ρεθηαθή οπμγναθή μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ ημ 

οπμβάιεη θαη ζε έκηοπε μμνθή (πνςηυηοπμ) εκηυξ ηνηχκ (3) ενγαζίμςκ εμενχκ απυ ηεκ ειεθηνμκηθή 

οπμβμιή. ε πενίπηςζε απμζημιήξ με ηαποδνμμείμ ςξ εμενμμεκία απμζημιήξ ιμγίδεηαη ε εμενμμεκία 

πμο θένεη ε ζθναγίδα ημο ηαποδνμμείμο. 

3. ε θάζε πενίπηςζε, ε εμενμμεκία άζθεζεξ ηεξ έκζηαζεξ είκαη ε εμενμμεκία ηεξ ειεθηνμκηθήξ 

οπμβμιήξ, εθηυξ εάκ οπάνπεη πενίπηςζε δηάζηαζεξ μεηαλφ ημο θεημέκμο ηεξ έκζηαζεξ, υπςξ αοηή 

έπεη οπμβιεζεί ειεθηνμκηθά, θαη ηεξ έκζηαζεξ, υπςξ έπεη πνμζθμμηζζεί απυ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα, 

μπυηε ςξ εμενμμεκία άζθεζεξ ηεξ έκζηαζεξ ιμγίδεηαη ε εμενμμεκία απμζημιήξ. 

4. Μεηά ηεκ οπμβμιή ηςκ εκζηάζεςκ/πνμζθογχκ ε Ακαζέημοζα Ανπή πνμβαίκεη ζηεκ αλημιυγεζε 

αοηχκ μέζς ηςκ ανμυδηςκ πηζημπμηεμέκςκ ζημ φζηεμα μνγάκςκ ηεξ, εθανμμδυμεκςκ θαηά ηα ιμηπά 

ηςκ θεημέκςκ δηαηάλεςκ γηα ηεκ ακάζεζε δεμμζίςκ ζομβάζεςκ θαη ηςκ δηαδηθαζηχκ ηεξ θαηά 

πενίπηςζε Ακαζέημοζαξ Ανπήξ. 

5.ογθεθνημέκα μέζα απυ ημ φζηεμα ηδίςξ: 

• Πηζημπμηεμέκμη πνήζηεξ απυ ημ θμνέα δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ πνμβαίκμοκ ζηε δηαδηθαζία 

ειέγπμο θαη αλημιυγεζεξ ηςκ εκζηάζεςκ/πνμζθογχκ. 

• Πηζημπμηεμέκμη πνήζηεξ απυ ημ θμνέα δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ ζοκηάζζμοκ θαη οπμγνάθμοκ ηα 

θαηά πενίπηςζε πναθηηθά θαη απμθάζεηξ αλημιυγεζεξ ηςκ εκζηάζεςκ/πνμζθογχκ. 

• Οη πνήζηεξ – μηθμκμμηθμί θμνείξ εκεμενχκμκηαη γηα ηεκ απμδμπή ή ηεκ απυννηρε ηεξ 

πνμζθογήξ/έκζηαζήξ ημοξ. 

 

6. Έκζηαζε θαηά ηεξ δηαθήνολεξ ημο δηαγςκηζμμφ ή ηεξ κμμημυηεηαξ δηεκένγεηαξ ημο, ηεξ 

ζομμεημπήξ δηαγςκηδυμεκμο ζ΄ αοηυκ, οπμβάιιεηαη ςξ ελήξ: 

α) Καηά ηεξ Δηαθήνολεξ ημο Δηαγςκηζμμφ, μέζα ζημ μηζυ ημο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ απυ ηεκ 

εμενμμεκία δεμμζίεοζεξ ηεξ πενίιερεξ ηεξ Δηαθήνολεξ μέπνη ηεκ εμενμμεκία ηεξ οπμβμιήξ ηςκ 

πνμζθμνχκ. Γηα ημκ θαζμνηζμυ ηεξ πνμζεζμίαξ αοηήξ ζοκοπμιμγίδμκηαη θαη μη εμενμμεκίεξ 

δεμμζίεοζεξ ηεξ πενίιερεξ ηεξ Δηαθήνολεξ θαη ηεξ δηεκένγεηαξ ημο Δηαγςκηζμμφ. Ακ πνμθφπηεη 

θιάζμα ζεςνείηαη μιυθιενε εμένα. Η έκζηαζε ελεηάδεηαη απυ ηεκ Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ 

(Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή) θαη ε ζπεηηθή απυθαζε εθδίδεηαη ημ ανγυηενμ πέκηε (5) ενγάζημεξ εμένεξ 

πνηκ απυ ηεκ δηεκένγεηα ημο Δηαγςκηζμμφ. 
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β) Καηά ηεξ ζομμεημπήξ δηαγςκηδυμεκμο ζε αοηυκ ή ηεξ κμμημυηεηαξ ηεξ δηεκένγεηαξ ςξ πνμξ ηεκ 

δηαδηθαζία παναιαβήξ θαη απμζθνάγηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ θαηά ηε δηάνθεηα δηελαγςγήξ ημο ηδίμο ημο 

Δηαγςκηζμμφ εκηυξ 5 εμενχκ απυ ηεκ εμένα πμο έιαβε γκχζε ηςκ ζπεηηθχκ ζημηπείςκ  μ 

δηαγςκηδυμεκμξ μυκμ απυ δηαγςκηδυμεκμ πμο ζομμεηέπεη ζημ δηαγςκηζμυ ή απμθιείζηεθε απ΄ αοηυκ 

εκχπημκ ηεξ Γπηηνμπήξ Δηαγςκηζμμφ (Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή). Η έκζηαζε αοηή δεκ επηθένεη ακαβμιή 

ή δηαθμπή ημο Δηαγςκηζμμφ, αιιά ελεηάδεηαη θαηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ απμηειεζμάηςκ ημο 

Δηαγςκηζμμφ απυ ηεκ Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή, φζηενα απυ ζπεηηθή γκςμμδυηεζε ηεξ Γπηηνμπήξ 

Δηεκένγεηαξ ημο Δηαγςκηζμμφ. Έκζηαζε θαηά ζομμεημπήξ δηαγςκηδυμεκμο ζημκ Δηαγςκηζμυ 

θμηκμπμηείηαη οπμπνεςηηθά εκηυξ δφμ εμενχκ απυ ημκ εκηζηάμεκμ ζ' αοηυκ θαηά ημο μπμίμο 

ζηνέθεηαη. 

γ)Καηά ηεξ κμμημυηεηαξ ηεξ δηεκένγεηαξ ημο Δηαγςκηζμμφ, ηεξ αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ  έςξ 

ηεκ θαηαθονςηηθή απυθαζε, μέζα ζε πνμκηθυ δηάζηεμα μέζα ζε πνμκηθυ δηάζηεμα  πέκηε (5) 

ενγάζημςκ εμενχκ απυ ηεξ γκςζημπμίεζεξ ηεξ ζπεηηθήξ απυθαζεξ ζημοξ δηαγςκηδυμεκμοξ.    

Η έκζηαζε αοηή θμηκμπμηείηαη  οπμπνεςηηθά εκηυξ δφμ εμενχκ θαηά αοημφ θαηά ημο μπμίμο 

ζηνέθεηαη. 

      Η έκζηαζε ελεηάδεηαη απυ ημ ανμυδημ ζοιιμγηθυ υνγακμ  θαη ε ζπεηηθή απυθαζε εθδίδεηαη ημ 

ανγυηενμ ζε δέθα (10) ενγάζημεξ εμένεξ απυ ηεκ ιήλε ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ εκζηάζεςκ. 

δ) Καηά ημο απμηειέζμαημξ ημο δηαγςκηζμμφ μέζα ζε ζανάκηα μθηχ (48) χνεξ απυ ηεκ ακαθμίκςζε ημο 

απμηειέζμαημξ. Η έκζηαζε ελεηάδεηαη απυ ηεκ Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ  θαη ε ζπεηηθή απυθαζε 

εθδίδεηαη ημ ανγυηενμ δέθα (10) εμένεξ απυ ηε ιήλε ηεξ πνμζεζμίαξ ηεξ ακηίζημηπεξ έκζηαζεξ. 

Οη εκηζηάμεκμη ιαμβάκμοκ γκχζε ηεξ ζπεηηθήξ απυθαζεξ με δηθή ημοξ θνμκηίδα. 

    Γκζηάζεηξ πμο οπμβάιιμκηαη γηα μημοζδήπμηε άιιμοξ απυ ημοξ πνμακαθενυμεκμοξ ιυγμοξ, δεκ 

γίκμκηαη δεθηέξ 

7.Γηα ηηξ πνμζθογέξ ηζπφμοκ θαη μη εηδηθυηενεξ δηαηάλεηξ ημο Ν.3886/30-9-2010 (ΦΓΚ 173Α') πενί 

Δηθαζηηθήξ Πνμζηαζίαξ θαηά ηε ζφκαρε δεμμζίςκ ζομβάζεςκ, υπςξ αοηέξ έπμοκ ηνμπμπμηεζεί θαη 

ηζπφμοκ. 

8. Όζμκ αθμνά ζηεκ θαηάζεζε ηςκ ζπεηηθχκ παναβυιςκ, υπμο απαηηείηαη, αοηά οπμβάιιμκηαη απυ   

ημοξ πηζημπμηεμέκμοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ - πνήζηεξ ζε μμνθή ανπείμο .pdf πνμζθμμηδυμεκα εκηυξ 

ηνηχκ (3) ενγαζίμςκ εμενχκ θαη ζε έκηοπε μμνθή (πνςηυηοπμ ή αθνηβέξ ακηίγναθμ) ζηεκ ανμυδηα 

οπενεζία ή βάζεη ημο Ν. 3943/2011 ( ΦΓΚ /Α/66/31-3-11) θαη ηεξ Τπμονγηθήξ απυθαζεξ «πενί 

ειεθηνμκηθμφ παναβυιμο» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΓΚ 1675/Β/2013) υπςξ θάζε θμνά αοηά ηζπφμοκ, με 

ηε δηαδηθαζία πμο μνίδεηαη απυ ημ TAXISNET ημο Τπμονγείμο Οηθμκμμηθχκ. 

 

 
 

ΑΞΘΞΜ 9μ  

Ακηηθείμεκμ ηςκ οπενεζηχκ ημο ακαδυπμο 

Γεκηθά ζημ ακηηθείμεκμ ημο Ακαδυπμο πενηιαμβάκεηαη ε πανμπή οπενεζηχκ απμθμμηδήξ θαη μεηαθμνάξ 

ηςκ αζηηθχκ θαη μγθςδχκ απμννημμάηςκ ζημκ Υχνμ ηεξ Τγεημκμμηθήξ Σαθήξ Απμννημμάηςκ (ΥΤΣΑ), 

εκηυξ ημο ςνανίμο πμο αοηυξ (ΥΤΣΑ) ιεηημονγεί, απυ υιεξ ηηξ δεμμηηθέξ θαη ημπηθέξ θμηκυηεηεξ  θαη 

ημοξ μηθηζμμφξ  ημο Δήμμο Υενζμκήζμο, ηηξ λεκμδμπεηαθέξ θαη ιμηπέξ ημονηζηηθέξ επηπεηνήζεηξ, ημκ 

θαζανηζμυ ηςκ θμηκμπνήζηςκ πχνςκ πναζίκμο, ημκ θαζανηζμυ ηςκ ιμηπχκ θμηκυπνεζηςκ πχνςκ 

υπςξ πιαηεηχκ, πεδμδνμμίςκ, πεδυδνμμςκ,  υιςκ ηςκ δεμμηηθχκ δηαμενηζμάηςκ θαη ηςκ μηθηζμχκ ημο 

Δήμμο Υενζμκήζμο, ημ πιφζημμ ηςκ θάδςκ, ημ πιφζημμ μδχκ θαη πιαηεηχκ θαη μηαζδήπμηε άιιε 

ενγαζία δεηεζεί απυ ημκ Γνγμδυηε πμο αθμνά ζημκ θαζανηζμυ ηςκ θμηκμπνήζηςκ πχνςκ.  Η θαηακμμή 

ημο πνμζςπηθμφ ακά ενγαζία ζα γίκεηαη ζε ζοκεκκυεζε με ημκ ενγμδυηε. Σα ηέιε ογεημκμμηθήξ ηαθήξ 
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απμννημμάηςκ,  βανφκμοκ ημ Δήμμ Υενζμκήζμο.  

Γκδεηθηηθά, πιεκ υμςξ υπη πενημνηζηηθά, ζημ ακηηθείμεκμ ημο Ακαδυπμο πενηιαμβάκμκηαη μη παναθάης 

οπμπνεχζεηξ: 

Ακηηθείμεκμ ηςκ οπενεζηχκ ημο ακαδυπμο: πεηνςκαθηηθυξ μδμθαζανηζµυξ, µεπακηθή μδμζάνςζε, 

θάιορε ακαγθχκ θαζεμενηκυηεηαξ, απμθμµηδή απμννηµµάηςκ, απμµάθνοκζε μγθςδχκ, πιφζηµμ μδχκ, 

θαζανηζµυ πνακχκ, πιφζημμ θάδςκ, δηάζεζε πάγημο ελμπιηζμμφ  θαη εηδηθυηενα:   

1. εηνςκαθηηθυξ θαζανηζµυξ   

Γηα ηε ∆εμμηηθή Γκυηεηα ενζμκήζμο, ε μδμζάνςζε ζα οπμζηενίδεηαη ζημοξ θεκηνηθμφξ δνυµμοξ θαη 

πιαηείεξ ζημκ μηθηζµυ Ληµέκα Υενζμκήζμο (Γι. Βεκηδέιμο θαη πανάπιεονμη, Αγίαξ Παναζθεοήξ θαη 

πανάπιεονμη, Ναοάνπμο Νεάνπμο θαη πανάπιεονμη), ζημοξ μηθηζµμφξ Πηζθμπηακυ, Κμοημοιμοθάνη, 

Ακηζανά, Υενζμκήζμο, Αγθηζανά, Υαηδακχκ, Αγνηακχκ θαη Ακάιερεξ, Πμηαµηχκ θαη ημο μηθηζµμφ 

θεκδοιίμο, Αβδμφ, Γςκηχκ θαη Κενάξ. Γπίζεξ, ζα οπμζηενίδεηαη ε θαζανηυηεηα µε θαζεµενηκή (7 

εµένεξ ηεκ εβδμµάδα) απμγεοµαηηκή βάνδηα ζημοξ δφμ θεκηνηθμφξ δνυµμοξ ημο Ληµέκα Υενζμκήζμο 

(Γι. Βεκηδέιμο θαη Αγίαξ Παναζθεοήξ) θαηά ημ πνμκηθυ δηάζηεµα απυ 1/4 έςξ 30/9.   

Οη ενγαζίεξ αοηέξ ζα πναγμαημπμημφκηαη απυ  1/1  έςξ 28-29/2 θαη απυ 1/11 έςξ 31/12,  µε ηέζζενηξ 

(4) μδμθαζανηζηέξ, απυ 1/3 έςξ 31/3 θαη απυ 1/10 έςξ 31/10 µε έλη (6) μδμθαζανηζηέξ  θαη  απυ 1/4 

έςξ  30/9 µε μθηχ (8) μδμθαζανηζηέξ ηεκ πνςηκή βάνδηα θαη δφμ (2) ηεκ απμγεομαηηκή βάνδηα.  

Γηα ηε ∆εμμηηθή Γκυηεηα Ιαιίςκ, ε μδμζάνςζε ζα οπμζηενίδεηαη ζημοξ θεκηνηθμφξ δνυµμοξ θαη 

πιαηείεξ ζημοξ μηθηζµμφξ Μαιίςκ, ηαιίδαξ, Μμπυξ θαη Κνάζη. Γπίζεξ, ζα οπμζηενίδεηαη ε 

θαζανηυηεηα µε θαζεμενηκή (7 εµένεξ ηεκ εβδμµάδα) απμγεομαηηκή βάνδηα ζημοξ θεκηνηθμφξ δνυµμοξ 

ηςκ ∆εµμηηθχκ ∆ηαµενηζµάηςκ Μαιίςκ θαη ηαιίδαξ θαηά ημ πνμκηθυ δηάζηεµα απυ 1/5 έςξ 30/9.   

Οη ενγαζίεξ  αοηέξ ζα πναγμαημπμημφκηαη  απυ  1/1 έςξ 31/3 θαη απυ 1/11 έςξ 31/12 µε ηνείξ (3) 

μδμθαζανηζηέξ, απυ 1/4 έςξ 30/4 θαη  1/10 έςξ 30/10 µε πέκηε (5) μδμθαζανηζηέξ θαη απυ 1/5 έςξ 

30/9 µε έλη (6) μδμθαζανηζηέξ ηεκ πνςηκή βάνδηα θαη δφμ (2) ηεκ απμγεομαηηκή βάνδηα.  

Γηα ηε Δεμμηηθή Γκυηεηα Γμοβχκ θαη ∆εμμηηθή Γκυηεηα Γπηζθμπήξ ε μδμζάνςζε ζα οπμζηενίδεηαη 

ζημοξ θεκηνηθμφξ δνυµμοξ θαη πιαηείεξ ηςκ μηθηζµχκ Γμοβχκ, Κάης Γμοβχκ, Γμονκχκ, Ακχπμιεξ, 

Κμθθίκε Υάκη, Βαζεηακμφ Κάµπμο, Γιηάξ, Κανηενμφ θαη Γπηζθμπήξ. Γπίζεξ, ζα οπμζηενίδεηαη ε 

θαζανηυηεηα µε θαζεµενηκή (7 εµένεξ ηεκ εβδμµάδα) απμγεοµαηηκή βάνδηα απυ 1/6 – 30/9 ζημοξ 

θεκηνηθμφξ δνυµμοξ ηςκ μηθηζµχκ Κάης Γμφβεξ, Γμφνκεξ, Κμθθίκε Υάκη, Βαζεηακυξ Κάµπμξ.   

Οη ενγαζίεξ  αοηέξ ζα πναγµαημπμημφκηαη  απυ  1/1 έςξ 31/3 θαη απυ 1/10 έςξ 31/12 µε έλη (6) 

μδμθαζανηζηέξ  θαη απυ 1/4 έςξ 30/9 µε έλη (6) μδμθαζανηζηέξ ηεκ πνςηκή βάνδηα θαη δφμ (2) ηεκ 

απμγεοµαηηκή βάνδηα.   

Η μδμζάνςζε  θαη μ γεκηθυηενμξ  θαιιςπηζµυξ  ζημοξ μηθηζµμφξ ηεξ εκδμπχναξ ηεξ ∆. Γ. Γμοβχκ 

(θμηεηκμφ, Κυλανεξ, Καιμφ Υςνημφ, Βμνηηζίμο, Υαναζμφ, Κάης Βάζεηα, Άκς Βάζεηα) θαη ∆.Γ. 

Γπηζθμπήξ (γμονμθεθάιη, Ασηάκηα, Γάιοπε, Καηκμφνημ Υςνηυ, Γαιφθα, ηαµκμί)  ζα πναγµαημπμηείηαη  

απυ εηδηθυ ζοκενγείμ απμηειμφµεκμ απυ δφμ (2) ενγάηεξ θαη µηθνυ θμνηεγυ, απυ 1/1 έςξ θαη 31/12. Οη 

ενγαζίεξ ζα  πναγµαημπμημφκηαη  εθ πενηηνμπήξ απυ µία (1) θμνά ηεκ εβδμµάδα ζε θάζε μηθηζµυ. 

Πεδίμ εοζφκεξ ημο ζοκενγείμο είκαη μη θεκηνηθμί δνυµμη θαη πιαηείεξ ημο μηθηζµμφ.   

2. Ιεπακηθή Μδμζάνςζε  

Η ενγαζία ζα πναγµαημπμηείηαη µε ηνία (3) ζάνςζνα επακδνςµέκα απυ έκα (1) πεηνηζηή θαη 

οπμζηενηδυµεκα απυ έκα (1) ενγάηε ημ θάζε έκα, έκα (1) ζάνςζνμ γηα θάζε γεςγναθηθή εκυηεηα,  µε 

ζφζηεµα ακαννμθεηηθήξ πμάκεξ γηα ηεκ θαζανηυηεηα ζοκδεηήνηςκ δνυµςκ µεηαλφ ηςκ ∆εµμηηθχκ 

∆ηαµενηζµάηςκ θαη ηςκ μηθηζµχκ  ημοξ, θαζχξ θαη ηµεµάηςκ ηεξ Π.Γ.Ο. ζηα υνηα ημο ∆ήµμο. Η 

ενγαζία ζα πναγµαημπμηείηαη θαζεµενηκά, πέκηε (5) εµένεξ ηεκ εβδμµάδα, ζε πνςηκή βάνδηα, απυ 1/1 

έςξ 31/3 θαη επηά (7) εµένεξ ηεκ εβδμμάδα απυ 1/10 έςξ 31/12  ηέζζενηξ (4)  χνεξ ηεκ εµένα  θαη 

επηά (7) εµένεξ  ηεκ εβδμµάδα απυ 1/4  έςξ 30/9 απυ μθηχ  (8) χνεξ  ηεκ εµένα. 

3. Ηάιορε ακαγθχκ θαζεμενηκυηεηαξ ,  
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Με ηεκ πνήζε δφμ (2) μπεμάηςκ ακμηθημφ ηφπμο θμνηεγυ με έκα  (1) μδεγυ θαη δφμ (2) ενγάηεξ  γηα 

θάζε υπεμα , θαη γηα πέκηε (5) εμένεξ ηεκ εβδμμάδα γηα ημ ζφκμιμ ημο Δήμμο απυ 01/01 έςξ 31/12.  

4. Νιφζηµμ μδχκ, πιαηεηχκ θαη πεδμδνμµίςκ   

Η ενγαζία ζα πναγµαημπμηείηαη ζημκ μηθηζµυ Ληµέκμξ Υενζμκήζμο, ζηεκ μδυ Αγ. Παναζθεοήξ θαη ηηξ 

πανυδμοξ  ηεξ ςξ θαη ζηα πεδμδνυμηα ηεξ μδμφ Γι. Βεκηδέιμο θαζεµενηκά, επηά (7) εµένεξ ηεκ 

εβδμµάδα, απυ 1/6 έςξ 30/9.   

Γηα ημκ μηθηζµυ Μαιίςκ, ε ενγαζία ζα πναγµαημπμηείηαη ζηεκ μδυ Δεμμθναηίαξ, δφμ (2) εµένεξ ηεκ 

εβδμµάδα, απυ 1/6 έςξ 30/9.  

ημκ οπυιμηπμ ∆ήµμ, ε ενγαζία ζα πναγµαημπμηείηαη έπεηηα απυ απαίηεζε ημο ∆ήµμο .  

5. Ηαζανηζµυξ πνακχκ  

Η ενγαζία θαζανηζµμφ πνακχκ θαη δεµμηηθχκ δνυµςκ ζα πναγµαημπμηείηαη θαζεµενηκά ζε πνςηκή 

βάνδηα απυ 1/3 έςξ 31/10 ζημ ζφκμιμ ημο ∆ήµμο, απυ ηνία (3)  ζοκενγεία ηςκ δφμ (2) αηυµςκ.  

6. Γνγαζίεξ πναζίκμο  

Οη ενγαζίεξ ζοκηήνεζεξ ημο πναζίκμο (πάνθα, αιζφιιηα, δεκηνμζημηπίεξ θ.α), ζα πναγμαημπμημφκηαη ζε 

μιυθιενε ηεκ εδαθηθή πενηθένεηα ημο ∆ήµμο, απυ ζοκενγείμ ηνηχκ (3) αηυµςκ, θαζεµενηκά ζε πνςηκή 

βάνδηα, απυ 1/1 έςξ 31/12 πάκηα οπυ ηεκ επίβιερε ηςκ Γεςπυκςκ ημο ∆ήµμο.  

7. Ηαζανηζµυξ δεµμηηθχκ, επανπηαθχκ θαη εζκηθχκ δνυµςκ (Γ90-Γ92) - εθηυξ Βυνεημο Οδηθμφ 

άλμκα Κνήηεξ (ΒΟΑΚ) -  πμο δηαζπίδμοκ ημ  ∆ήµμ θαη ζοµπενηιαµβάκμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ 

μνίςκ ημο.   

Η ενγαζία θαζανηζµμφ δεµμηηθχκ, επανπηαθχκ θαη εζκηθχκ δνυµςκ ζα πναγµαημπμηείηαη θαζεµενηκά 

ζε πνςηκή βάνδηα απυ 1/3 έςξ 31/10 ζημ ζφκμιμ ημο ∆ήµμο, απυ ηνία (3)  ζοκενγεία ηςκ δφμ (2) 

αηυµςκ.  

8. Απμθμµηδή μγθςδχκ ακηηθεηµέκςκ θαη απμννηµµάηςκ  

Η ενγαζία αοηή ζα πναγµαημπμηείηαη απυ δφμ ζοκενγεία απμηειμφµεκα απυ ηέζζενηξ (4) ενγάηεξ θαη 

δφμ (2) θμνηεγά  ακμηθημφ ηφπμο, γηα ημ ζφκμιμ ημο ∆ήµμο, απυ 1/1 έςξ 31/12, πέκηε (5)  εµένεξ ηεκ 

εβδμµάδα.  

9. Απμθμμηδή μηθηαθχκ απμννημμάηςκ   

Γηα ηε ∆εμμηηθή Γκυηεηα ενζμκήζμο, ζημοξ μηθηζµμφξ Ληµέκμξ Υενζμκήζμο, Υενζμκήζμο, 

Κμοημοιμοθανίμο, Πηζθμπηακμφ, Ακηζανά, Αγθηζανά, Ακάιερεξ, Αγνηακχκ, Υαηδακχκ, ε απμθμµηδή ζα 

πναγµαημπμηείηαη µε απμννηµµαημθυνα 16θµ  απυ 1/1 έςξ 30/4 θαη 1/11 έςξ 31/12 µε δφμ (2) 

μπήµαηα,  πνςηκή βάνδηα θαη απυ 1/5 έςξ 30/10 µε ηνία (3).  Απυ 1/3 έςξ 30/10 ζαπνεζηµμπμηεζεί  

έκα (1) υπεµα, απμγεοµαηηκή βάνδηα, θαζχξ θαη απυ 1/7 έςξ 31/8 έκα (1) επηπιέμκ υπεµα πνςηκή 

βάνδηα.  

Γηα ηηξ ημπηθέξ θμηκυηεηεξ Πμηαμηχκ, Αβδμφ, Γςκηχκ θαη Κενάξ απυ 1/1 έςξ 30/4 θαη 1/11 έςξ 

31/12 ε απμθμμηδή ζα πναγμαημπμηείηαη με έκα [1] υπεμα δφμ (2) θμνέξ ηεκ εβδμμάδα θαη απυ 1/5 έςξ 

31/10 ηνείξ [3] θμνέξ ηεκ εβδμμάδα. 

Απυ 1/1 έςξ 31/12 έκα μηθνυ απμννημμαημθυνμ ακμηθημφ ηφπμο μηθνχκ δηαζηάζεςκ πςνεηηθυηεηαξ 1,5 

έςξ 3m3, με έκακ (1) ενγάηε, ζα πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ απμθμμηδή απμννημμάηςκ ζημοξ ζηεκμφξ 

δνυμμοξ ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκυηεηαξ Λημ. Υενζμκήζμο.  

Απυ 1/1 έςξ 31/12, δφμ (2) θμνέξ εβδμμαδηαίςξ, έκα μηθνυ απμννημμαημθυνμ ακμηθημφ ηφπμο μηθνχκ 

δηαζηάζεςκ πςνεηηθυηεηαξ 1,5 έςξ 3m3, με έκακ (1) ενγάηε, ζα πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ απμθμμηδή 

απμννημμάηςκ ζημοξ ζηεκμφξ δνυμμοξ ηςκ Σμπηθχκ θμηκμηήηςκ Αβδμφ, Γςκηχκ, Πμηαμηχκ, Κενάξ.  

Απυ 1/1 έςξ 31/12 ζα πναγµαημπμηείηαη απμθμµηδή µε απμννηµµαημθυνμ 6θµ, πνςηκή βάνδηα, θαη απυ 

1/4 έςξ 30/9 επηπιέμκ µηα απμγεοµαηηκή βάνδηα.  

Γηα ηε ∆εμμηηθή Γκυηεηα Ιαιίςκ, ζημοξ μηθηζµμφξ Μαιίςκ, ηαιίδαξ, Μμπυξ θαη Κνάζη,  ε απμθμµηδή 

ζα πναγμαημπμηείηαη  µε απμννημμαημθυνα 16θµ  απυ 1/1 έςξ 31/3 θαη 1/11 έςξ 31/12 µε έκα (1) 

υπεµα,  πνςηκή βάνδηα θαη απυ 1/4  έςξ 30/10 µε δφμ (2) μπήµαηα θαζχξ θαη απυ 1/6 έςξ 31/8 µε 
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έκα (1) επηπιέμκ υπεµα γηα 4 χνεξ απμγεοµαηηκή βάνδηα.   

Απυ 1/1 έςξ 31/12 έκα µηθνυ υπεµα ηφπμο Piagio, µε έκακ (1) ενγάηε,  ζα πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ 

απμθμμηδή απμννημμάηςκ ζημοξ ζηεκμφξ δνυµμοξ ημο ∆εµμηηθμφ ∆ηαµενίζµαημξ Μαιίςκ.  

 

Γηα ηε ∆.Γ. Γμοβχκ θαη ∆.Γ. Γπηζθμπήξ, ζημοξ μηθηζµμφξ Γμοβχκ, Κάης Γμοβχκ,  Γμφνκεξ, 

Ακχπμιε, Κμθθίκε Υάκη, Βαζεηακυξ Κάµπμξ, Γιηά, θμηεηκμφ, Κυλανεξ, Καιμφ Υςνημφ, Βμνηηζίμο, 

Υαναζμφ, Κάης Βάζεηα, Άκς Βάζεηα θαη Γπηζθμπή, γμονμθεθάιη, Ασηάκηα, Γάιοπε, Καηκμφνημ Υςνηυ, 

Γαιφθα, ηαµκμί, Κανηενυξ, ε απμθμµηδή ζα πναγµαημπμηείηαη  µε απμννηµµαημθυνα 16θµ  απυ 1/1 έςξ 

31/12 µε ηνία (3)  μπήµαηα, πνςηκή βάνδηα. Απυ  1/6 έςξ 31/8 µε έκα (1) επηπιέμκ υπεµα 16θµ γηα 4 

χνεξ απμγεοµαηηκή βάνδηα.  

Οη παναπάκς ενγαζίεξ πναγµαημπμημφκηαη επηά (7) εµένεξ ηεκ εβδμµάδα. Κάζε απμννηµµαημθυνμ 

υπεµα απμηειείηαη απυ πιήνςµα εκυξ (1) μδεγμφ θαη δφμ (2) ενγαηχκ. 

10. Νιφζηµμ θάδςκ απμννημμάηςκ  

Η ενγαζία ζα πναγμαημπμηείηαη µε εηδηθυ πιοκηήνημ θάδςκ, µηα (1) θμνά ημ µήκα απυ 1/4 έςξ θαη 

31/10 θαη απυ 1/11 έςξ 31/3 µία θμνά ημ δίµεκμ, γηα ημ ζφκμιμ ηςκ θάδςκ. (ζφμμεηθηςκ 

απμννημμάηςκ & ακαθοθιχζημςκ οιηθχκ).   

Γηα ηεκ  παναπάκς ενγαζία ζα απαζπμιμφκηαη  έκαξ (1) μδεγυξ  θαη  έκαξ (1) ενγάηεξ. 

11. Θμηπέξ Ρπμπνεχζεηξ 

1. οκεπήξ παναθμιμφζεζε ημο πνμκμδηαγνάµµαημξ εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ πμο δηεκενγμφκηαη µε 

ζθμπυ ημκ έγθαηνμ εκημπηζµυ ηςκ αηηίςκ,  ηςκ ηοπυκ θαζοζηενήζεςκ θαη ηε ιήρε ακαγθαίςκ  

µέηνςκ,  γηα ηεκ άνζε ή ειαπηζημπμίεζε ηςκ δοζµεκχκ επηπηχζεςκ ζηεκ πμνεία ηςκ ενγαζηχκ.  

2. Ακηηµεηχπηζε εηδηθχκ ζεµάηςκ θαη πνμβιεµάηςκ πμο ηοπυκ ζα πνμθφρμοκ ζε υιεξ ηηξ θάζεηξ 

εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ.  

3. Καηάνηηζε ζοζηήµαημξ απμηειεζµαηηθμφ ειέγπμο ηεξ θοζηθήξ πνμυδμο ημο ζοκυιμο ηςκ ενγαζηχκ.  

4. Καηάνηηζε πνμγνάµµαημξ εκενγεηχκ εκεµένςζεξ θαη εοαηζζεημπμίεζεξ ηςκ θαημίθςκ ηεξ 

εονφηενεξ πενημπήξ γηα πενηβαιιμκηηθά ζέµαηα.  

5. πεδηαζµυξ θαη πνμγναµµαηηζµυξ ηεξ βέιηηζηεξ πενηβαιιμκηηθήξ απυδμζεξ ηςκ ενγαζηχκ θαηά ηεκ 

ζηαδηαθή εθηέιεζε θαη μιμθιήνςζή ημοξ.  

6. Γκημπηζµυξ θαη επίιοζε ηςκ ηοπυκ πνμβιεµάηςκ πμο ζα ακαθφρμοκ θαηά ηεκ εθηέιεζε ηςκ 

ενγαζηχκ µε βάζε ηηξ εηδηθέξ επηηυπμο ζοκζήθεξ θαη ηε δηαζεζηµυηεηα οιηθχκ θαη πυνςκ.  

7. Πνμζδημνηζµυξ  ηςκ θνηηενίςκ θαη ηεξ µεζμδμιμγίαξ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεξ πμηυηεηαξ υιςκ ηςκ 

ενγαζηχκ θαη ζημκ έιεγπμ ηεξ μµμηυµμνθεξ εθανµμγήξ ημοξ θαηά ηε δηάνθεηα οιμπμίεζεξ αοηχκ.  

8. Καηάνηηζε πνμγνάµµαημξ πμηυηεηαξ ηςκ ενγαζηχκ, ζπεδίμο αζθάιεηαξ θαη ογείαξ (ΑΤ), θαζχξ θαη 

θαθέιμο αζθάιεηαξ θαη ογείαξ (ΦΑΤ).  

9. Υνεζηµμπμίεζε εγθεθνηµέκμο ελμπιηζµμφ απυ ημ Τπμονγείμ Μεηαθμνχκ θαη Γπηθμηκςκίαξ, θαη  

μνζμιμγηθή πνεζηµμπμίεζε αοημφ.  

10. Σήνεζε εµενήζημο εµενμιμγίμο εθηέιεζεξ ενγαζηχκ θαη οπμβμιή, ακά εβδμµάδα, αοημφ ζημκ 

Γνγμδυηε.  

11. Τπμβμιή ζηεκ ανπή θάζε εβδμµάδαξ (εµένα ∆εοηένα) εβδμµαδηαίμ πνυγναµµα ενγαζηχκ θαη 

απαζπμιμφµεκμο πνμζςπηθμφ γηα ημκ έιεγπμ απυ ηεκ οπενεζία ημο ∆ήµμο ηεξ εθηέιεζεξ ημοξ θαη 

ηεκ πηζημπμίεζε ημοξ.  

12. Γβδμμαδηαία οπμβμιή ηεξ θαηάζηαζεξ ημο πνμζςπηθμφ, ηςκ ςνχκ ενγαζίαξ αοημφ θαη ζημκ ημµέα 

πμο απαζπμιήζεθακ (ζημ ηέιμξ ηεξ εβδμµάδαξ). 

13. Τπμβμιή μεκηαίαξ Έθζεζεξ οκμιηθήξ ∆ναζηενηυηεηαξ ημο Ακαδυπμο (ηέιμξ θάζε µήκα).  

14. Τπμπνέςζε ημο ακαδυπμο ζημ ηέιμξ ηεξ ημονηζηηθήξ πενηυδμο  [θάζε πνυκμ] , κα ζοκδημνγακχκεη 

εμενίδα με ημ Δήμμ θαη  ημ ΦΟΔΑ , ζηεκ μπμία ζα αλημιμγείηαη ε πανμπή ηςκ οπενεζηχκ, βάζεη 

ηεξ ζφμβαζεξ  θαη ζα πνμηείκμκηαη ζογθεθνημέκα μέηνα βειηίςζεξ ημοξ.  Θα πανμοζηάδμκηαη 
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ηνυπμη, μέζμδμη θαη ζςζηέξ πναθηηθέξ γηα ηε δηαπείνηζε ηςκ απμννημμάηςκ με ζηυπμ ηεκ επίηεολε 

ηςκ ζηυπςκ πμο μνίδεη ε μδεγία 2008/98 ηεξ Γ.Γ. Η δαπάκε ηεξ δημνγάκςζεξ πμο ζα γίκεηαη εκηυξ 

ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο ζα βανφκεη ημκ ακάδμπμ.     

15. Τπμβμιή ζογθεθνημέκεξ πνυηαζεξ γηα ημοξ ηνυπμοξ αλημπμίεζεξ ηςκ απμννημμάηςκ ημπηθά, µε 

ζηυπμ ηεκ είζπναλε εζυδςκ γηα ημ δήµμ χζηε κα µεηςζμφκ μη δαπάκεξ µεηαθμνάξ ή δηάζεζεξ ηςκ 

απμννημμάηςκ (θαηά ηεκ έκανλε ηεξ ζφµβαζεξ θαη ακά ελάµεκμ θαηά ηε δηάνθεηα ημο)    
 

 ΑΞΘΞΜ 10μ   

 Γθηέιεζε Οφμβαζεξ, Όνγακα θαη Πνυπμη Νανμπήξ Ρπενεζηχκ ημο Ακαδυπμο 

 

Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα είκαη έημημμξ γηα ηεκ  έκανλε εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ ηεκ 01.04.2015.  

 Γίκαη οπμπνεςμέκμξ δε κα δηαζέηεη εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο ημκ ακάιμγμ 

ελμπιηζμυ,  10 εμένεξ πνηκ ηεκ έκανλε ηςκ  ενγαζηχκ. 

 Ο Ακάδμπμξ μθείιεη κα πανέπεη ηηξ οπενεζίεξ ημο ζε αγαζή θαη πιήνε ζοκενγαζία με ηηξ 

Τπενεζίεξ ημο Γνγμδυηε, μη μπμίεξ είκαη ανμυδηεξ γηα ηεκ δημίθεζε, επίβιερε θαη έιεγπμ ηςκ 

οπενεζηχκ πμο ακαιαμβάκεη. Ο Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα ζοκενγάδεηαη, κα βμεζά θαη 

κα ζομβμοιεφεη ηηξ Τπενεζίεξ ημο Γνγμδυηε, χζηε κα ελαζθαιίδεηαη ε εονφηενε δοκαηή 

μεηαθμνά ηεπκμγκςζίαξ. 

 Ο Ακάδμπμξ με δηθή ημο εοζφκε θαη μένημκα ακαιαμβάκεη ημ θυζημξ θαη ηα έλμδα πμο αθμνμφκ 

ζηε δηάζεζε & πνήζε ημο ζοκυιμο ημο απαηημφμεκμο ελμπιηζμμφ πμο ζα πνεζημμπμηήζεη γηα ηεκ 

εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ, ημ πνμζςπηθυ πμο ζα πνεζημμπμηήζεη (μδεγμί, ενγάηεξ, επηζηάηε 

θιπ), ηα αζθάιηζηνα (θάζε είδμοξ), ηε ζοκηήνεζε θαη επηζθεοή ημο ελμπιηζμμφ, ηα θαφζημα, 

ιηπακηηθά, service, Κ.Σ.Γ.Ο., ημοξ θυνμοξ  θαη ηα ηέιε θοθιμθμνίαξ ηςκ μπεμάηςκ. 

 ε πενίπηςζε βιάβεξ ημο ελμπιηζμμφ (μεπακήμαηα ή μπήμαηα) ή γηα μημκδήπμηε ιυγμ 

πνμθφρεη αδοκαμία εθηέιεζεξ ηεξ ενγαζίαξ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη νεηά ζηεκ άμεζε 

ακηηθαηάζηαζε ημο με άιιμ ακηίζημηπμ μεπάκεμα ή υπεμα, πνμθεημέκμο κα μιμθιενςζεί ημ 

πνμβιεπυμεκμ πνυγναμμα ενγαζηχκ πςνίξ δηαθμπή. Τπμπνεμφηαη κα εηδμπμηήζεη άμεζα ηεκ 

οπενεζία γηα ηεκ αδοκαμία εθηέιεζεξ ηεξ πνμγναμμαηηζμέκεξ ενγαζίαξ θαη κα εκεμενχζεη με 

πμημ ηνυπμ θαη ζε πυζμ πνμκηθυ δηάζηεμα ζα πνμβεί ζηεκ επακυνζςζε ηεξ. 

 Οη μδεγμί ημο Ακαδυπμο ζα έπμοκ μπςζδήπμηε ηεκ ακάιμγε επαγγειμαηηθή άδεηα μδήγεζεξ. 

Οιυθιενμξ μ ελμπιηζμυξ ημο Ακαδυπμο πμο ζα πνεζημμπμηεζεί γηα ηεκ οιμπμίεζε ηεξ 

ζφμβαζεξ, εθηυξ απυ ηα ζημηπεία ημο ακαδυπμο, ζα ζεμακζεί θαη με ηα ζημηπεία ημο Δήμμο 

Υενζμκήζμο (ζήμα θιπ) ζφμθςκα με ηηξ οπμδείλεηξ ηεξ οπενεζίαξ. Σμ θυζημξ ζα βανφκεη ελ΄ 

μιμθιήνμο ημκ Ακάδμπμ. 

 Ο μεπακμιμγηθυξ ελμπιηζμυξ ημο Ακαδυπμο πνέπεη κα είκαη αζθαιηζμέκμξ γηα ζςμαηηθέξ 

βιάβεξ θαη δεμίεξ έκακηη ηνίηςκ. 

 Ο Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα οπμβάιιεη ζημ Δήμμ εγθαίνςξ εβδμμαδηαίμ πνυγναμμα 

ενγαζηχκ, χζηε κα είκαη δοκαηυξ μ έιεγπμξ αοηχκ απυ ημκ Δήμμ.  

 Ο Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα οπμβάιιεη ζημ Δήμμ ηαθηηθέξ εθζέζεηξ ακά μήκα γηα ηηξ 

δναζηενηυηεηέξ ημο. Οη ηαθηηθέξ εθζέζεηξ ζα πενηέπμοκ πενηγναθή ηςκ εκενγεηχκ θαη 

ενγαζηχκ πμο έγηκακ, παναηενήζεηξ επ‟ αοηχκ, πνμηάζεηξ γηα ηοπυκ εκένγεηεξ ή ενγαζίεξ θαη 

γεκηθυηενα θάζε ζημηπείμ πμο ζα ζομβάιεη ζηε δηαμυνθςζε ηεξ εηθυκαξ ζπεηηθά με ηεκ πνυμδμ 

θαη ηα πνμβιήμαηα ηςκ εθηειεζζέκηςκ ενγαζηχκ. 

 Έθηαθηεξ εθζέζεηξ ζα οπμβάιιμκηαη γηα θάζε ζέμα πμο είηε απαηηείηαη άμεζε εκένγεηα, είηε 

ήζειε δεηεζεί απυ ημκ Γνγμδυηε, είηε ηέιμξ αθμνά εθηεηαμέκμ μεμμκςμέκμ ακηηθείμεκμ. Γηα 

ηα οπυιμηπα ζέμαηα μ Ακάδμπμξ ζα ζοκηάζζεη θαη ζα παναδίδεη ζηεκ Τπενεζία απιά 

ζεμεηχμαηα. Όιεξ μη παναπάκς εθζέζεηξ θαη ηα ζεμεηχμαηα ζα ζοκηάζζμκηαη θαη ζα 
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οπμβάιιμκηαη ζηεκ Τπενεζία ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα. 

 Κάζε είδμοξ πνμηάζεηξ, παναηενήζεηξ, μδεγίεξ, απυρεηξ θ.ι.π. ημο Ακαδυπμο ζε υια ηα ζηάδηα 

ηςκ ενγαζηχκ ζα απεοζφκμκηαη πάκημηε θαηά πενίπηςζε πνμξ ημκ Γνγμδυηε. 

 Ο Γνγμδυηεξ έπεη δηθαίςμα κα δεπζεί ή κα απμννίρεη εκ υις ή εκ μένεη πνμηάζεηξ ημο 

Ακαδυπμο , υπςξ επίζεξ κα δεηήζεη απυ ημκ Ακάδμπμ οπμβμιή κέςκ πνμηάζεςκ ή 

παναηενήζεςκ με απαηηήζεηξ πμο ζα θαζμνηζημφκ απυ ημκ Γνγμδυηε. 

 Ο Ακάδμπμξ ελαθμιμοζεί ημ ένγμ ημο θαη κα ζοκενγάδεηαη μμαιά με ημκ Γνγμδυηε θαη με ημοξ 

άιιμοξ ζοκενγάηεξ ημο, αθυμα θαη ζηεκ πενίπηςζε πμο ε Τπενεζία επηιέγεη ιφζεηξ 

δηαθμνεηηθέξ απυ αοηέξ πμο πνμηείκμκηαη απυ αοηυκ ή ζηεκ πενίπηςζε πμο ε Τπενεζία 

απμννίπηεη ηηξ πνμηάζεηξ ημο θαη δεηά ηεκ οπμβμιή κέςκ εκαιιαθηηθχκ ιφζεςκ. 

 Ο Ακάδμπμξ πανέπεη ηηξ οπενεζίεξ ημο γηα υιμ ημ πνμκηθυ δηάζηεμα θαηά ημ μπμίμ ηζπφεη ε 

φμβαζε ημο με ημκ Γνγμδυηε. 

Γπίζεμε γιχζζα ηεξ ζφμβαζεξ είκαη ε Γιιεκηθή. Οπμηαδήπμηε γναπηή ή πνμθμνηθή επηθμηκςκία μεηαλφ 

ημο Γνγμδυηε ή άιιςκ θμνέςκ θαη Τπενεζηχκ ημο Γιιεκηθμφ Δεμμζίμο θαη ημο ΑΓ ζα δηελάγεηαη ζηεκ 

ειιεκηθή γιχζζα. Οπμοδήπμηε θαη μπμηεδήπμηε θαηά ηε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ φμβαζεξ ημο Ακαδυπμο 

απαηηεζεί γηα ηηξ ακάγθεξ επηθμηκςκίαξ ημο ή εθπιήνςζεξ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο πμο απμννέμοκ απυ 

ηε φμβαζε δηενμεκεία ή μεηάθναζε απυ ή/θαη πνμξ ηα ειιεκηθά, αοηή ζα ελαζθαιίδεηαη απυ ημκ 

Ακάδμπμ θαη με θυζημξ πμο ζα βανφκεη ημκ ίδημ. 

Με ηεκ οπμγναθή ημο ομθςκεηηθμφ μ Ακάδμπμξ ζα μνίζεη ημκ Γθπνυζςπυ ημο έκακηη ημο Δήμμο θαη 

έκακ Ακαπιενςηή αοημφ μ μπμίμξ ζα πνέπεη κα μμηιεί θαη κα γνάθεη απηαίζηςξ ηεκ Γιιεκηθή θαη μ 

μπμίμξ, μεηαλφ ηςκ άιιςκ, ζα οπμβάιιεη ακά μήκα Έθζεζε οκμιηθήξ Δναζηενηυηεηαξ ημο Ακαδυπμο. 

Ο Γθπνυζςπμξ ημο Ακαδυπμο πνέπεη κα είκαη ελμοζημδμηεμέκμξ κα εκενγεί θαη‟ εκημιή ημο ζε υια ηα 

δεηήμαηα πμο ζπεηίδμκηαη με ηε φμβαζε, κα ημκ ακηηπνμζςπεφεη ζε υια ηα ζέμαηα θαη κα δηεοζεηεί 

γηα ιμγανηαζμυ ημο μπμηαδήπμηε δηαθμνά πνμθφπηεη ή ζπεηίδεηαη με ηε φμβαζε. Σμ δηάζηεμα πανμπήξ 

οπενεζηχκ ημο Ακαδυπμο ανπίδεη με ηεκ οπμγναθή ηεξ φμβαζεξ θαη ιήγεη με ηεκ έθδμζε βεβαίςζεξ 

απυ ημ Δήμμ υηη έιελακ ηθακμπμηεηηθά μη ζομβαηηθέξ οπμπνεχζεηξ ημο Ακαδυπμο. Γηα ηεκ έθδμζε ηεξ 

παναπάκς βεβαίςζεξ μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα οπμβάιιεη γηα έιεγπμ ηεκ ηειηθή έθζεζε ηςκ οπενεζηχκ 

πμο παναζπέζεθακ. 

Ο Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα γκςμμδμηεί επί υιςκ ηςκ ζεμάηςκ επί ηςκ μπμίςκ δεηείηαη ε 

άπμρή ημο απυ ηεκ Τπενεζία. Ο πνυκμξ γκςμμδυηεζεξ ζα μνίδεηαη απυ ηεκ Τπενεζία, ακάιμγα με ηεκ 

ζπμοδαηυηεηα θαη ημ επείγμκ θάζε ζέμαημξ. 

Ρπενγμιαβίεξ ημο Ακαδυπμο 

Δεκ επηηνέπεηαη ζημκ Ακάδμπμ κα ακαζέζεη μπμημδήπμηε μένμξ ηςκ οπενεζηχκ ημο πμο ζα 

πνμθφπημοκ απυ ηε φμβαζε, οπενγμιαβηθά ζε ηνίημκ ή κα οπμθαηαζηαζεί απυ άιιμκ ζηεκ εθηέιεζε 

ηεξ ενγαζίαξ.  

 

 

 ΑΞΘΞΜ 11μ  

Ιέζα θαη Ννμζςπηθυ ημο Ακαδυπμο   

 

Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα έπεη ζηε δηάζεζή ημο γηα ηηξ ενγαζίεξ υιμ ημ απαηημφµεκμ πνμζςπηθυ 

(ειάπηζημξ ανηζµυξ: 58 αηυµςκ εθ ηςκ μπμίςκ μδεγμί 5, πεηνηζηέξ 4, ενγάηεξ 43, πνμζςπηθυ 

δημηθεηηθήξ οπμζηήνηλεξ 6 γηα ημ πνμκηθυ δηάζηεµα 1.1 έςξ 31.3 θαη 1.11 έςξ 31.12 θαη µέγηζημξ 

ανηζµυξ: 96 αηυµςκ εθ ηςκ μπμίςκ μδεγμί 10, πεηνηζηέξ 4, ενγάηεξ 76, πνμζςπηθυ δημηθεηηθήξ 

οπμζηήνηλεξ 6 γηα ημ πνμκηθυ δηάζηεµα απυ 1.4 έςξ 31.10. έθαζημο έημοξ γηα κα θαιφπημοκ ηηξ 

ενγαζίεξ θαη ηηξ βάνδηεξ θαηά ηεκ θαιμθαηνηκή πενίμδμ), οιηθά, µεπακήµαηα, μπήµαηα, απμζεθεοηηθμφξ 

πχνμοξ, ενγαιεία θαη μπμηαδήπμηε άιια µέζα. 
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Πένακ απυ ημ παναπάκς πνμζςπηθυ μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα δηαζέζεη ζημ Δήμμ ηνία (3) άημμα 

δημηθεηηθυ πνμζςπηθυ πιήνμοξ απαζπυιεζεξ ,γηα ηεκ οπμζηήνηλε ηεξ μμαιήξ δηαπείνηζεξ ημο ένγμο. 

Γθηυξ απυ ηεκ οπμπνέςζε ημο Ακαδυπμο κα δηαζέηεη υιμ ημ πνμζςπηθυ πμο απαηηείηαη γηα ηεκ 

εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ πμο μνίδεηαη παναπάκς μνίδεηαη αθυµα υηη μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα 

δηαζέηεη , ημκ  παναθάης μεπακμιμγηθυ ελμπιηζµυ θαη μπήµαηα:  

 

1. Πέκηε (5) απμννημμαημθυνα ειάπηζηεξ πςνεηηθυηεηαξ 16 m3 µηθημφ θμνηίμο ημοιάπηζημκ 18 

ηυκςκ, µε ζφζηεµα ζομπίεζεξ ηφπμο πνέζαξ θαη µε µεπακηζµυ ακφρςζεξ θάδςκ 240 έςξ 1.100 

lit.  

2. Δφμ (2) µηθνά εοέιηθηα απμννημμαημθυνα µηθημφ θμνηίμο απυ 5 έςξ 12  tn, πςνεηηθυηεηαξ απυ 

6-10 m3 µε ζφζηεµα ζομπίεζεξ ηφπμο πνέζαξ θαη µε µεπακηζµυ ακφρςζεξ θάδςκ 240 έςξ 

1.100 lit.  

3. Δφμ (2) µηθνά απμννημμαημθυνα ακμηπημφ ηφπμο µηθνχκ δηαζηάζεςκ πςνεηηθυηεηαξ 1,5 έςξ 3 

m3.  

4. Δφμ (2) απμννημμαημθυνα με εγθαηεζηεμέκμ ζφζηεμα δφγηζεξ γηα ηεκ πηιμηηθή εθανμμγή ημο 

ζοζηήμαημξ Pay as you throw ζηα επηιεγμέκα λεκμδμπεία .  

5. Δφμ (2) ακαννμθεηηθά ζάνςζνα µε εφθαµπημ ζςιήκα ακαννυθεζεξ θαη θαζανηζµυ θνεαηίςκ 

πςνεηηθυηεηαξ θάδμο 4 m3.  

6. Πέκηε (5)  πμνημθμπηηθά µεπακήµαηα.   

7. Γίθμζη πέκηε (25) πιήνςξ ελμπιηζµέκα θανυηζηα γηα ημοξ μδμθαζανηζηέξ.  

8. ∆ηαθυζημοξ (200) θάδμοξ γεκηθχκ απμννημμάηςκ, πιαζηηθμφξ ή µεηαιιηθμφξ, πςνεηηθυηεηαξ 

240 lt.  

9. Πεκηαθυζημοξ (500) θάδμοξ γεκηθχκ απμννημμάηςκ, πιαζηηθμφξ ή µμεηαιιηθμφξ, 

πςνεηηθυηεηαξ 1.100 lt.  

10. Γγθαηάζηαζε GPS ζε υια ηα μπήμαηα γηα ημκ έιεγπμ ηςκ δηαδνμμχκ ηςκ μπεμάηςκ πμο 

πνεζημμπμημφκηαη ζημ ένγμ θαη ηεκ δοκαηυηεηα ακαζθυπεζεξ ηεξ ιεηημονγίαξ ημοξ. Ο Δήμμξ ζα 

έπεη πνυζβαζε με δηθυ ημο ελμοζημδμηεμέκμ πεηνηζηή ζημ ειεθηνμκηθυ ζφζηεμα 

παναθμιμφζεζεξ.  

 

Όια ηα µεπακήµαηα θαη μπήµαηα ζα πνέπεη επί πμηκή απμθιεηζμμφ κα είκαη ζφγπνμκεξ 

ακηηννοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ (πνμηφπμο EURO IV ή EURO  V γηα ηα απμννημμαημθυνα  θαη EURO IIΙ 

γηα ηα µεπακήµαηα ένγμο). Θα ιεθζεί ζμβανά οπυρε, ε δηάζεζε μπεμάηςκ αθυµε κευηενεξ 

ηεπκμιμγίαξ. Γηα ηεκ ηεθμενίςζε ηςκ παναπάκς ζα πνέπεη κα πνμζθμμίδμκηαη ηα ακηίζημηπα 

πηζημπμηεηηθά εγθνίζεηξ ηφπςκ, αδεηχκ θοθιμθμνίαξ ή βηβιηανίμο µεηαβμιχκ, θαη βεβαίςζε 

ιεηημονγίαξ απυ ηεκ  θαηαζθεοάζηνηα εηαηνία, απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ε εμενμμεκία θαηαζθεοήξ 

θαη πνχηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ µεπακεµάηςκ θαη αοημθηκήηςκ εθυζμκ αοηή δεκ πνμθφπηεη απυ ηηξ άδεηεξ 

ή ηα βηβιηάνηα µεηαβμιχκ ημοξ.  

 Πεναηηένς ζα πνέπεη κα δηαζέηεη εηδηθυ επηζηεμμκηθυ πνμζςπηθυ ηεξ εηδηθυηεηαξ πμο ηοπυκ 

απαηηείηαη θάζε θμνά, γηα ηεκ ακηημεηχπηζε εκηειχξ εηδηθχκ πνμβιεμάηςκ πμο ζα δηαηίζεηαη μεηά 

απυ έγθνηζε ηεξ ακαζέημοζαξ Τπενεζίαξ ακάιμγα με ηηξ ακάγθεξ. 

Γκηυξ δέθα (10) εμενχκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ φμβαζεξ μ Ακάδμπμξ ζα οπμβάιιεη ζημ Δήμμ πίκαθα 

ζημκ μπμίμ ζα ζογθεθνημεκμπμηήζεη μκμμαζηηθά ακά δναζηενηυηεηα, ημ πνμζςπηθυ πιεκ ημο 

εηδηθεομέκμο επηζηεμμκηθμφ πνμζςπηθμφ, ζοκμδεουμεκμ θαη απυ ηα βημγναθηθά ζεμεηχμαηα ημο 

πνμζςπηθμφ. 

Ο Γνγμδυηεξ ζα ζομθςκήζεη ή ζα ηνμπμπμηήζεη ημκ οπυρε πίκαθα θαη μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα 

εθανμυζεη ηηξ οπμδείλεηξ ημο αολάκμκηαξ, μεηχκμκηαξ ή ηνμπμπμηχκηαξ ημ πνμηεηκυμεκμ πνμζςπηθυ 
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θαη‟ ανηζμυ, θαηεγμνία, εηδηθυηεηα θ.ι.π. Πένα υμςξ απυ ηα ακςηένς ε Τπενεζία μπμνεί θαηά ηεκ 

απυιοηε αοηήξ θνίζε ζε μπμηαδήπμηε ζηηγμή κα δεηήζεη πνυζζεημ πνμζςπηθυ μνηζμέκεξ θαηεγμνίαξ 

θαη εμπεηνίαξ θαη μ Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ ζε εφιμγμ πνυκμ κα ημ δηαζέζεη ζηεκ Τπενεζία γηα 

ηηξ ακάγθεξ ημο ένγμο πανμπήξ οπενεζηχκ ημο. 

Η μμάδα ενγαζίαξ πμο ζα θαηανηίζεη μ Ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα ζηειεπχκεηαη απυ επηζηήμμκεξ πμο ζα 

θαιφπημοκ έκα εονφ θάζμα εηδηθμηήηςκ υπςξ μηθμκμμμιυγμοξ, ιμγηζηέξ, ενγμδεγμφξ, ηεπκηθυ 

αζθαιείαξ, γηαηνυ ενγαζίαξ, ηεπκίηεξ – ζοκηενεηέξ μπεμάηςκ, πεηνηζηέξ μεπακεμάηςκ ένγμο, 

πενηβαιιμκημιυγμ, επυπηεξ θαζανηυηεηαξ θαη ε μπμία ζα δηαζέηεη εμπεηνία ζε ενγαζίεξ μνγάκςζεξ, 

ζοιιμγήξ μεηαθμνάξ αζηηθχκ απμννημμάηςκ θαη θαζανηυηεηα πυιεςκ. 

Πεναηηένς, μεηαλφ ηςκ μειχκ ηεξ μμάδαξ ενγαζίαξ ζα μνίδεηαη μ επηθεθαιήξ αοηήξ, μ μπμίμξ ζα 

ζοκημκίδεη ηεκ μμάδα ζφμθςκα με ηηξ απαηηήζεηξ ηεξ φμβαζεξ θαη ημο Γνγμδυηε. 

 

Γηα ηεκ πενίπηςζε ημο εηδηθμφ εμπεηνμγκχμμκα ε Τπενεζία με ή πςνίξ πνμεγμφμεκε πνυηαζε ημο 

Ακαδυπμο ζα θαζμνίδεη ηα θαζήθμκηα/πνμζυκηα ημο εηδηθμφ εμπεηνμγκχμμκα πμο ζα πνέπεη κα 

πνεζημμπμηεζεί γηα ζογθεθνημέκμ θαη υιςξ εηδηθυ ζέμα ηεξ φμβαζεξ θαη μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα 

πνμηείκεη επηζηήμμκα θαη κα εθπιενχκεη ηηξ απαηηήζεηξ αοηέξ. 

 

Ο Γνγμδυηεξ έπεη ημ δηθαίςμα κα δίκεη εκημιή ζημκ Ακάδμπμ κα απμμαθνφκεη μπμημκδήπμηε οπάιιειμ, 

επηζηήμμκα ή με, μ μπμίμξ απμδεηθκφεηαη αθαηάιιειμξ γηα ηεκ ενγαζία & ημκ ημμέα ζθμπυ πμο 

απαζπμιείηαη. Η ακςηένς απμμάθνοκζε ζα γίκεηαη απνμθαζίζηςξ μέζα ζε δέθα εμένεξ απυ ηεκ 

εηδμπμίεζε ημο Ακαδυπμο. 

ε θάζε πενίπηςζε ακηηθαηάζηαζεξ ή πνυζιερεξ κέμο πνμζχπμο επηζηεμμκηθμφ επηπέδμο, μ 

Ακάδμπμξ ζα ζοκμδεφεη ηεκ αίηεζή ημο με ηα ακαγθαία πηζημπμηεηηθά εμπεηνίαξ θαη βημγναθηθά 

ζεμεηχμαηα. Κάζε κέμ πνυζςπμ πμο ζα ένπεηαη γηα κα ενγαζηεί ζημ ακηηθείμεκμ ηεξ φμβαζεξ, ζα 

είκαη εκεμενςμέκμ γηα ημ ηζημνηθυ ημο ακηηθεημέκμο με ημ μπμίμ ζα απαζπμιεζεί θαη δεκ δηθαημιμγείηαη 

απαζπυιεζε γηα εκεμένςζή ημο. 

 Ο Ακάδμπμξ μενημκά χζηε μ δείθηεξ ηεξ θαζανηυηεηαξ κα θηάζεη ζηεκ ορειυηενε δοκαηή ζηάζμε. Σμ 

πνμζςπηθυ θαζανηυηεηαξ οπμπνεμφηαη  κα ηενεί ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ ζπεηηθά με ηεκ αζθάιεηά ημο 

θαη μ Ακάδμπμξ είκαη απμθιεηζηηθά  θαη μυκμξ  οπεφζοκμξ πμηκηθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηφπεμα  

πμο ηοπυκ πνμθφρεη.  

 Ο Ακάδμπμξ είκαη οπεφζοκμξ γηα ημκ θαηαμενηζμυ ενγαζίαξ ζημ απαζπμιμφμεκμ πνμζςπηθυ, χζηε κα 

εθπιενχκεη ηη ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ. Γπίζεξ,  ακαιαμβάκεη ηεκ οπμπνέςζε κα μενημκήζεη χζηε 

κα απμθεοπζεί  πενίπηςζε θεκχκ ζημ πνμζςπηθυ ημο, ηα μπμία θαη πνέπεη  κα ακαπιενχκεη αμειιεηί.  

 ε θάζε πενίπηςζε μ Ακάδμπμξ μθείιεη κα ηενεί  απανέγθιηηα ημ άνζνμ 68 ημο Ν. 3863/2010  

 

  ΑΞΘΞΜ 12μ  

 Νμηυηεηα μεπακεμάηςκ, ζοζθεοχκ, οιηθχκ 

 

Σα μεπακήμαηα, μη ζοζθεοέξ, ηα υνγακα θαη ηα πάζεξ θφζεςξ οιηθά πμο πνεζημμπμημφκηαη πνέπεη κα 

είκαη ανίζηεξ πμηυηεηαξ θαη κα πιενμφκ ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ με βάζε ηηξ μπμίεξ 

θαηαζθεοάδμκηαη. 

Η πμηυηεηα ηςκ οιηθχκ οπυθεηηαη ζημκ έιεγπμ ηεξ επίβιερεξ. Η Δηεοζφκμοζα οπενεζία ημο Δήμμο 

Υενζμκήζμο μπμνεί κα απαγμνεφζεη ηε πνεζημμπμίεζή ημοξ, ακ δεκ πιενμφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ 

πνμδηαγναθχκ ή γεκηθά είκαη αθαηάιιεια. 

Ακ πνεηαζζεί έιεγπμξ ή δμθημή μεπακήμαημξ, ζοζθεοήξ ή οιηθμφ, γηα κα θνηζεί ε θαηαιιειυηεηα ημο, 

ζα ζηέικεηαη ζε θαηάιιειμ ενγαζηήνημ δμθημήξ. 

Η δαπάκε γηα ηηξ ενγαζηενηαθέξ ένεοκεξ πνμθαηαβάιιεηαη απυ ημκ ακάδμπμ θαη ημκ βανφκεη ηειηθά, ακ 
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απμδεηπζεί ε αθαηαιιειυηεηα ηςκ εηδχκ. ηεκ ακηίζεηε πενίπηςζε ε δαπάκε βανφκεη ημκ Γνγμδυηε 

θαη απμδίδεηαη ζημκ ακάδμπμ απυ ηηξ πηζηχζεηξ ηςκ ενγαζηχκ. 

Σα οιηθά πμο ζα πνεζημμπμηεζμφκ απυ ημκ ακάδμπμ γηα θάζε είδμοξ ενγαζίαξ, ζα είκαη ηεξ θαιφηενεξ 

ζηεκ αγμνά πμηυηεηαξ. Γηδηθυηενα πνέπεη κα είκαη ογηή, πςνίξ βιάβεξ ή ειαηηχμαηα, ηα δε 

παναθηενηζηηθά ημοξ δεκ πνέπεη κα είκαη δηαθμνεηηθά αοηχκ πμο μνίδμκηαη γηα θάζε πνήζε. 

Η πνμμήζεηα οιηθχκ αμθηβυιμο πνμέιεοζεξ απαγμνεφεηαη θαη θένεη ζηεκ πνμθεημέκε πενίπηςζε 

αθέναηε ηεκ εοζφκε μ ακάδμπμξ. 

Ννμθεημέκμο γηα οιηθά πμο πνυθεηηαη κα παναδχζεη μ θφνημξ ηςκ ενγαζηχκ ζημκ ακάδμπμ, 

εθυζμκ δηαηάζζεηαη μ ηειεοηαίμξ απυ ηεκ επηβιέπμοζα οπενεζία κα ηα πνεζημμπμηήζεη, ηα οιηθά 

αοηά πνέπεη κα είκαη δυθημα, μ δε ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηα πνεζημμπμηήζεη με επημέιεηα, κα 

ιμγμδμηήζεη γη’ αοηά θαη κα επηζηνέρεη ηα ηοπυκ οπυιμηπα. Πεκ ίδηα οπμπνέςζε έπεη μ ακάδμπμξ 

θαη γηα ηοπυκ μεπακήμαηα θαη ενγαιεία πμο πμνεγμφκηαη απυ ημκ θφνημ ηςκ ενγαζηχκ. Γάκ ηα 

οιηθά, μεπακήμαηα θιπ πμο πμνεγήζεθακ απυ ημκ θφνημ ηςκ ενγαζηχκ πανμοζηάδμοκ ειαηηχμαηα, 

μθείιεη μ ακάδμπμξ κα εηδμπμηήζεη εγγνάθςξ γη’ αοηά αμειιεηί ημκ ενγμδυηε εοζοκυμεκμξ 

δηαθμνεηηθά γηα ηηξ επηδήμηεξ ζοκέπεηεξ. 

Γπίζεξ εοζφκεηαη γηα ηεκ θαιή ημοξ θφιαλε απυ ηεκ ζηηγμή πμο ζα ημο παναδμζμφκ θαη μέπνη κα 

πνεζημμπμηεζμφκ, έκακηη θζμνάξ, δηανπαγήξ θιπ, βανοκυμεκμξ ελ μιμθιήνμο με ηεκ ζπεηηθή 

δεμία θαη οπμπνεμφμεκμξ γηα ηεκ άμεζε ακαπιήνςζε αοηχκ. 

Ο θφνημξ ηςκ ενγαζηχκ είκαη ειεφζενμξ θαηά ηεκ θνίζε ημο κα παναδχζεη ηα οιηθά πμο οπμπνεμφηαη 

κα πνμζθμμίζεη ζφμθςκα με ηε ζφμβαζε ζε μπμημκδήπμηε πνυκμ ζημκ ακάδμπμ, ηα μπμία οπμπνεμφηαη 

κα παναιάβεη αμέζςξ μ δεφηενμξ γηα θφιαλε, ανθεί κα μεκ πνμθαιείηαη θαζοζηένεζε ηςκ ενγαζηχκ. 

Σα παναπάκς οιηθά παναδίδμκηαη ζε μνηζμέκα ζεμεία (κηεπυ). Αοηά οπυθεηκηαη ζε θίκδοκμ θζμνάξ 

ιυγς θαθμθαηνίαξ θιπ μεηαθένμκηαη με δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο θαη απμζεθεφμκηαη με εοζφκε ημο 

μέπνη κα πνεζημμπμηεζμφκ. 

Οη ζπεηηθέξ δαπάκεξ μεηαθμνάξ αοηχκ γηα απμζήθεοζε θαη μέπνη ημ ζεμείμ πνήζεχξ ημοξ βανφκμοκ 

ημκ ακάδμπμ θαη μοδεμίαξ πνμζζέημο αμμηβήξ δηθαημφηαη μ ακάδμπμξ. 

Γάκ μεηά ηεκ πανέιεοζε δεθαπεκζήμενμο απυ ηεκ ζπεηηθή έγγναθμ πνυζθιεζε βναδφκεη ή αμειεί μ 

θφνημξ ηςκ ενγαζηχκ γηα ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ παναπάκς οιηθχκ, δηαηάζζεηαη μ ακάδμπμξ απυ ηεκ 

επηβιέπμοζα οπενεζία κα πνμμεζεοηεί αοηά θαη κα πιενςζεί απμιμγηζηηθά. 

Γπίζεξ μ ακάδμπμξ δεκ δηθαημφηαη θαμίαξ αμμηβήξ γηα ηεκ θφιαλε ηςκ παναπάκς οιηθχκ μέπνη κα 

πνεζημμπμηεζμφκ απυ ημκ ίδημ. 

ΑΞΘΞΜ 13μ  

 Δηάζεζε μεπακμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ ημο Δήμμο ζημκ ακάδμπμ 

 

Γθηυξ απυ ημκ ακαθενυμεκμ ζημ άνζνμ 11 απαναίηεημ ελμπιηζμυ πμο πνέπεη κα δηαζέηεη μ ακάδμπμξ 

ζα  πνεζημμπμηεί επί πιέμκ γηα ηηξ ακάγθεξ ηεξ εθηέιεζεξ ηςκ οπενεζηχκ θαζανηυηεηαξ θαη ημκ 

παναθάης ελμπιηζμυ πμο ζα ημο δηαζέζεη γηα ημ ζθμπυ αοηυ μ Δήμμξ :  

 1) Απμννημμαημθυνα 

α/

α 

Αν. Ηοθιμθμνίαξ Γνγμζηάζημ 

θαηαζθεοήξ 

Ηοβηζµυξ Ηαφζηµμ 

1. ΚΗΙ 2073 ΜΑΝ 18.500 ΠΓΣΡΓΛΑΙΟ  

2. ΚΗΙ 9308 DAIMLER 26.000 ΠΓΣΡΓΛΑΙΟ 

3. KHI 9329 DAIMLER 19.000 ΠΓΣΡΓΛΑΙΟ 

4. KHO 7493 MERCEDES 15.000 ΠΓΣΡΓΛΑΙΟ 

5. KHI 5522 DAIMLER 26.000 ΠΓΣΡΓΛΑΙΟ 

6. KHI 9309 MERCEDES 15.000 ΠΓΣΡΓΛΑΙΟ 
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2)Οάνςζνα 

α/

α 

Αν. Ηοθιμθμνίαξ Γνγμζηάζημ 

θαηαζθεοήξ 

Ηοβηζµυξ Ηαφζηµμ 

1. ME 117557 DULEVO 8,44 ΠΓΣΡΓΛΑΙΟ 

 
Ο παναπάκς μεπακμιμγηθυξ ελμπιηζμυξ δηαηίζεηαη απυ ημκ Δήμμ ζημκ ακάδμπμ, γηα ηηξ 

ακάγθεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ θαη μυκμ. Απαγμνεφεηαη ε πνήζε ημο γηα άιιμοξ ζθμπμφξ. 

Οη μδεγμί θαη μη πεηνηζηέξ ημο δηαηηζέμεκμο ελμπιηζμμφ ημο Δήμμο, πνέπεη κα είκαη κυμημα 

αδεημδμηεμέκμη θαη κα δηαζέημοκ ηεκ ακάιμγε εμπεηνία. 

Η ηαθηηθή  θαη ε έθηαθηε ζοκηήνεζε ημο μεπακμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ, ηα θαφζημα ηα ιηπακηηθά ηα 

ειαζηηθά θαη ε αζθάιηζε ημο γηα υιμ ημ πνμκηθυ δηάζηεμα ηεξ ζφμβαζεξ ζα βανφκεη ημκ ακάδμπμ ελ 

μιμθιήνμο μ μπμίμξ οπμπνεμφηαη κα ημκ παναδχζεη ζηεκ θαηάζηαζε πμο ημκ πανέιαβε θαηά ηε ιήλε 

ηεξ ζφμβαζεξ. Γηα υιμ ημ πνμκηθυ δηάζηεμα ηεξ ζφμβαζεξ μ Δήμμξ δεκ ζα έπεη μοδεμία οπμπνέςζε 

ζοκηήνεζεξ ημο δηαηηζέμεκμο ελμπιηζμμφ, θαη μη ηοπυκ έθηαθηεξ βιάβεξ θαη ε ηαθηηθή ζοκηήνεζε ζα 

βανφκεη ημκ ακάδμπμ. Ρεηά απαγμνεφεηαη ε πνεζημμπμίεζε ηςκ μπεμάηςκ απμθμμηδήξ ακαθοθιςμέκςκ 

γηα ηεκ απμθμμηδή μηθηαθχκ απμννημμάηςκ θαη ακηίζηνμθα.    

Καηά ηεκ παναιαβή ημο ελμπιηζμμφ ημο Δήμμο, ζα ειεγπζεί απυ ημκ ακάδμπμ γηα ηα ηοπυκ 

ειαηηχμαηα θαη ηηξ ηοπυκ ειιείρεηξ ημο,  ζα ζοκηαπζεί πνςηυθμιιμ πανάδμζεξ θαη παναιαβήξ θαη ζα 

οπμγναθεί απυ ημκ ανμυδημ ακηηδήμανπμ ηεπκηθχκ οπενεζηχκ ημο Δήμμο θαη ημκ εθπνυζςπμ ημο 

ακαδυπμο, θαη ζημ μπμίμ ζα πενηγνάθεηαη ε πναγμαηηθή θαηάζηαζε ημο μεπακμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ 

ακαιοηηθά γηα θάζε έκα μεπάκεμα. Καηά ηεκ πανάδμζε ημο μεπακμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ ζημ ηέιμξ ηεξ 

ζφμβαζεξ, ζα ζοκηαπζεί θαη πάιη πνςηυθμιιμ πανάδμζεξ θαη παναιαβήξ θαη ζα οπμγναθεί απυ ημκ 

ανμυδημ ακηηδήμανπμ ηεπκηθχκ οπενεζηχκ ημο Δήμμο θαη ημκ εθπνυζςπμ ημο ακαδυπμο, θαη ζημ μπμίμ 

ζα πενηγνάθεηαη ε πναγμαηηθή θαηάζηαζε ημο μεπακμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ ακαιοηηθά γηα θάζε έκα 

μεπάκεμα. Σοπυκ θζμνέξ ή βιάβεξ πμο δεκ έπμοκ επηδημνζςζεί απυ ημκ ακάδμπμ, ζα θμζημιμγεζμφκ 

απυ ημκ Δήμμ θαη ημ θυζημξ ημοξ ζα παναθναηεζεί απυ ηεκ ηειεοηαία δυζε θαηά ηεκ απμπιενςμή θαη 

ηεκ ελυθιεζε ημο ακαδυπμο. 

 

 ΑΞΘΞΜ 14μ 

   Ναναιαβή, ηνυπμξ θαη πνυκμξ πιενςμήξ ηςκ οπενεζηχκ ημο ακαδυπμο 

Οη πιενςμέξ ημο Ακαδυπμο ζα γίκμκηαη ημεμαηηθά ζημ ηέιμξ θάζε μήκα.   

Κάζε ηέιμοξ ημο μήκα ζα ζοκηάζζεηαη απυ ημκ ακάδμπμ, έθζεζε εθηέιεζεξ  ενγαζηχκ γηα ημκ 

πνμεγμφμεκμ μήκα, με ακαιοηηθή θαηάζηαζε γηα ημ πνμζςπηθυ ημ μπμίμ απαζπυιεζε  μ ακάδμπμξ θαη 

γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζογθεθνημέκεξ ενγαζίαξ.  

Η έθζεζε εθηέιεζεξ  ενγαζηχκ ζα οπμβάιιεηαη ζηηξ οπενεζίεξ ημο δήμμο θαη ζα ειέγπεηαη απυ 

επηηνμπή πμο ζα μνίζεη με απυθαζε ημο μ Δήμανπμξ γηα ημκ έιεγπμ θαη ηεκ πηζημπμίεζε ηςκ 

οπενεζηχκ θαζανηυηεηαξ. Η παναιαβή ηςκ οπενεζηχκ ημο Ακαδυπμο ζεςνείηαη ζοκηειεζζείζα με ηεκ 

έγθνηζε ηεξ μεκηαίαξ έθζεζεξ απυ ηεκ παναπάκς επηηνμπή. Γκηυξ 10 εμενχκ απυ ηεκ οπμβμιή ηεξ ζα 

ζοκηάζζεηαη πηζημπμηεηηθυ θαιήξ εθηέιεζεξ απυ ηεκ επηηνμπή ημο Δήμμο. Η απμδεμίςζε ημο 

ακαδυπμο γηα ηηξ πανεπυμεκεξ οπενεζίεξ ζα θαηαβάιιεηαη με πνεμαηηθυ έκηαιμα ζημ ηέιμξ θάζε μήκα 

εθάζημο έημοξ, ςξ ελήξ: 

 με πνεμαηηθυ πμζυ ίζμ πνμξ ημ 1/9 ηεξ αμμηβήξ έημοξ 2015,  

 με πνεμαηηθυ πμζυ ίζμ πνμξ ημ 1/12  ηεξ αμμηβήξ ημο 2016 

 με πνεμαηηθυ πμζυ ίζμ πνμξ ημ 1/12 ηεξ αμμηβήξ ημο 2017 

 με πνεμαηηθυ πμζυ ίζμ πνμξ ημ 1/3 ηεξ αμμηβήξ ημο 2018 

       φζηενα απυ ηε ζφκηαλε ημο πηζημπμηεηηθμφ θαιήξ εθηέιεζεξ.   
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          ε πενίπηςζε πμο  μ ακάδμπμξ δεκ ενγαζηεί γηα ημ ζφκμιμ εκυξ μήκα, ημ πηζημπμημφμεκμ πμζυ γηα 

αοηυ ημ μήκα ζα πνμθφρεη απυ ημ γηκυμεκμ ηςκ εμενχκ πμο ενγάζηεθε επί ηε ζομβαηηθή εμενήζηα 

πηζημπμημφμεκε αμμηβή ημο ενγμιάβμο αθμφ αθαηνεζμφκ ηα πμζά πμο ακαιμγμφκ ζε ηοπυκ πενηθμπέξ ή 

πμηκηθέξ νήηνεξ.  

    εμεηχκεηαη υηη ζε πενίπηςζε πμο έπεη θαηαιμγηζηεί πμηκηθή νήηνα ή έπμοκ επηβιεζεί θναηήζεηξ 

εηξ βάνμξ ημο ακάδμπμο ελαηηίαξ ζομβαηηθήξ πανάιεηρεξ, αοηή ζα αθαηνείηαη απυ ημ πμζυ ηεξ μηθείαξ 

πηζημπμίεζεξ θαη ε δηαθμνά ζα απμηειεί ημ ηειηθά πηζημπμημφμεκμ πνμξ πιενςμή πμζυ. 

    Ο ακάδμπμξ βανφκεηαη με ημοξ ηζπφμκηεξ θυνμοξ, ηέιε θαη θναηήζεηξ πιεκ ημο ΦΠΑ πμο βανφκεη ημ 

δήμμ.  

    Σα δηθαημιμγεηηθά πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ πιενςμή ηεξ αλίαξ ηςκ ζομβαηηθχκ εθηειεζζέκηςκ 

ενγαζηχκ είκαη ημ μεκηαίμ πηζημπμηεηηθυ θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ενγαζίαξ απυ ηεκ ανμυδηα Τπενεζία ημο 

Δήμμο, ημ ηημμιυγημ ημο ακάδμπμο πμο κα ακαθένεη ηεκ έκδεηλε ΓΞΟΦΛΗΘΗΚΓ ή ελμθιεηηθή 

απυδεηλε ημο ακάδμπμο, εάκ ημ ηημμιυγημ δεκ θένεη ηεκ έκδεηλε ΓΞΟΦΛΗΘΗΚΓ , ακαιοηηθή θαηάζηαζε 

αζθάιηζεξ ημο πνμζςπηθμφ ζημκ αζθαιηζηηθυ θμνέα πμο οπάγεηαη μ θάζε ενγαδυμεκμξ [ππ  οπμβμιή 

ΑΠΔ 5 εμενχκ μεηά ηεκ οπμβμιή ηεξ ζημ ΙΚΑ θ.μ.θ]  θαη υηη άιιμ πνμβιέπεηαη απυ ηε ζπεηηθή 

κμμμζεζία. 

 

  

 ΑΞΘΞΜ 15μ  

 Ηναηήζεηξ θ.ι.π. 

 

Ο ακάδμπμξ βανφκεηαη με θναηήζεηξ θαη μπμηεζδήπμηε άιιεξ κυμημεξ επηβανφκζεηξ, υπςξ ηζπφμοκ 

θαηά ημκ πνυκμ πμο δεμημονγείηαη ε οπμπνέςζε θαηαβμιήξ ημοξ. 

Αολμμεηχζεηξ ζε θυνμοξ ημο Δεμμζίμο, πιεκ θυνμο εηζμδήμαημξ θαη ηοπυκ παναθναηήζεςκ έκακηη ημο 

θυνμο αοημφ, πμο βανφκμοκ έμμεζα ημ ενγμιαβηθυ ακηάιιαγμα, βανφκμοκ ημκ ακάδμπμ μυκμ ζημ μέηνμ 

πμο ίζποακ θαηά ημ πνυκμ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ. 

Σοπυκ μεηαγεκέζηενεξ αολμμεηχζεηξ, αολμμεηχκμοκ ακηίζημηπα ημ μθεηιυμεκμ ενγμιαβηθυ ακηάιιαγμα. 

Ο ακάδμπμξ βανφκεηαη με υιεξ ηηξ απαηημφμεκεξ δαπάκεξ, γηα ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ ενγαζηχκ, υπςξ 

είκαη: 

 μη δαπάκεξ ηςκ μηζζχκ θαη εμενμμηζζίςκ ημο πνμζςπηθμφ, 

 μη δαπάκεξ υιςκ ηςκ ενγμδμηηθχκ επηβανφκζεςκ, 

 μη δαπάκεξ γηα ηε μεηαθίκεζε ημο πνμζςπηθμφ ημο, 

 μη δαπάκεξ ηςκ οιηθχκ θαη ηεξ μεηαθμνάξ, δηαιμγήξ, θφιαλεξ, θζμνάξ ημοξ,   θ.ι.π., 

 μη δαπάκεξ ιεηημονγίαξ, ζοκηήνεζεξ, απυζβεζεξ, μίζζςζεξ, αζθάιηζεξ αοημθηκήηςκ,        

μεπακεμάηςκ θαη μπεμάηςκ, 

 μη θυνμη, ηέιε, δαζμμί πμο εκδεπμμέκςξ ηζπφμοκ, 

 μη αζθαιηζηηθέξ θναηήζεηξ ή επηβανφκζεηξ, 

 μη δαπάκεξ εθανμμγήξ ηςκ ζπεδίςκ, θαηαμεηνήζεςκ, δμθημχκ, πνμζπειάζεςκ πνμξ ημ ένγμ, 

ζφζηαζεξ θαη δηάιοζεξ ενγμηαλίςκ, 

 μη δαπάκεξ απμδεμηχζεςκ, δεμηχκ ζημ πνμζςπηθυ ημο, ζημκ θφνημ ημο ένγμο, ή ζε μπμημδήπμηε 

ηνίημ θαη γεκηθά, 

 θάζε είδμοξ δαπάκε απαναίηεηε, γηα ηεκ θαιή θαη έκηεπκε εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ. 

 Δαπάκε εκμηθίαζεξ πχνμο γηα κα θαιφπηεη ηηξ ακάγθεξ ημο εδαθ. 9 ηεξ “ΣΓΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ”  
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 ΑΞΘΞΜ 16μ  

 Πήνεζε αζηοκμμηθχκ θαη ιμηπχκ δηαηάλεςκ, αζθάιηζε πνμζςπηθμφ, αοημθηκήηςκ 

 

Ο ακάδμπμξ είκαη οπεφζοκμξ, γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ κυμςκ θαη ηςκ πάζεξ θφζεςξ αζηοκμμηθχκ 

δηαηάλεςκ, οπμπνεμφηαη δε, κα ακαθμηκχκεη αμειιεηί ζημ Δήμμ ηηξ ζπεηηθέξ δηαηαγέξ θαη εκημιέξ ηςκ 

δηαθυνςκ ανπχκ, ζπεηηθά με οπμδεηθκουμεκα μέηνα ειέγπμο θαη αζθαιείαξ θ.ι.π. πμο απεοζφκμκηαη ζ‟ 

αοηυκ, ή πμο ημο θμηκμπμημφκηαη.   

Ο ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ δηαηάλεςκ ηεξ ενγαηηθήξ κμμμζεζίαξ, ηςκ 

δηαηάλεςκ θαη θακμκηζμχκ, γηα ηεκ πνυιερε αηοπεμάηςκ ζημ πνμζςπηθυ ημο ή ζημ πνμζςπηθυ ημο 

θμνέα ηςκ ενγαζηχκ, ή ζε μπμημδήπμηε ηνίημ θαη γηα ηεκ ιήρε μέηνςκ πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ. 

πεηηθά με ηεκ ιήρε μέηνςκ αζθαιείαξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα εθπμκεί με εοζφκε ημο θάζε ζπεηηθή 

μειέηε θαη κα ιαμβάκεη υια ηα ζπεηηθά μέηνα. 

Όιμ ημ πνμζςπηθυ πμο απαζπμιείηαη ζημ ένγμ πνέπεη κα είκαη αζθαιηζμέκμ ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ 

δηαηάλεηξ. Ο ακάδμπμξ δεκ επηηνέπεηαη κα πνεζημμπμηεί ακαζθάιηζημ πνμζςπηθυ. Ο ακάδμπμξ μθείιεη 

επίζεξ κα αζθαιίζεη ηα πάζεξ θφζεςξ αοημθίκεηα, μπήμαηα θαη μεπακήμαηα έκακηη μπμημκδήπμηε 

θηκδφκςκ, αηοπεμάηςκ ηνίηςκ πνμζχπςκ θαη δεμηχκ ζε λέκεξ ηδημθηεζίεξ. 

Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ ηεξ ενγαηηθήξ θαη αζθαιηζηηθήξ κμμμζεζίαξ.   

 

 ΑΞΘΞΜ 17μ  

 Γνγαζίεξ θμνέςκ ημο Δεμμζίμο Πμμέα 

 

Ο ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε, κα μεκ πανεμπμδίδεη ηεκ εθηέιεζε μπμηςκδήπμηε άιιςκ ένγςκ ή 

ενγαζηχκ θμνέα ημο Δεμμζίμο Σμμέα, πμο είκαη δοκαηυ κα επενεάδμκηαη απυ ηηξ ενγαζίεξ ηεξ 

ενγμιαβίαξ ημο, κα πνμζηαηεφεη ημοξ πχνμοξ ενγαζίαξ ημο, κα απμθαζηζηά ή κα ζομβάιιεη ζηεκ άμεζε 

απμθαηάζηαζε ηςκ ηοπυκ βιαβχκ ή δηαθμπχκ. 

 

 ΑΞΘΞΜ 18 μ 

   Νμηκηθέξ νήηνεξ 

 

Ο ακάδμπμξ, οπμπνεμφηαη κα θάκεη ηεκ έκανλε εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ με ημκ ακάιμγμ ελμπιηζμυ θαη 

πνμζςπηθυ εκηυξ ηεξ πνμζεζμίαξ πμο μνίδεη ζηεκ πνμζθμνά ημο, ε μπμία υμςξ δεκ μπμνεί κα 

οπενβαίκεη ημ πνμκηθυ υνημ ηςκ δέθα (10) εμενχκ, δηάζηεμα εθηημμφμεκμ ςξ επανθέξ γηα ηεκ 

ελαζθάιηζε, ηεκ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηημονγία υιμο ημο απαηημφμεκμο ελμπιηζμμφ θαη 

πνμζςπηθμφ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ. Ο ακάδμπμξ μθείιεη κα θάκεη ηεκ έκανλε ηςκ 

ενγαζηχκ ηεκ αθνηβή εμενμμεκία πμο ζα ημο ακαθμηκχζεη ε επηβιέπμοζα οπενεζία ημο Δήμμο. ε 

ακηίζεηε πενίπηςζε επηβάιιεηαη πμηκηθή νήηνα € 10.00,00 (δέθα πηιηάδςκ  εονχ)– γηα θάζε εμένα 

θαζοζηένεζεξ θαη γηα δέθα (10) ζοκμιηθά εμενμιμγηαθέξ εμένεξ. Μεηά ηεκ δηαπίζηςζε πανέιεοζεξ 

άπναθημο ημο δηαζηήμαημξ αοημφ μ ακάδμπμξ θαζίζηαηαη έθπηςημξ θαη εθανμυδμκηαη μη ακάιμγεξ 

θονχζεηξ ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Π.Δ. 28/80. 

ε πενίπηςζε πμο μ ακάδμπμξ παναβηάζεη επακεηιεμμέκα ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ, 

θενφζζεηαη έθπηςημξ ζφμθςκα θαη θαη' ακαιμγία με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ ηςκ Ο.Σ.Α. 

Απμηειεί βαζηθή οπμπνέςζε ημο ακάδμπμο ε απνυζθμπηε ιεηημονγία ηςκ ενγαζηχκ θαζανηυηεηαξ. 

Δηεοθνηκίδεηαη υηη ε δηαθμπή ηςκ ενγαζηχκ δεκ μπμνεί κα είκαη μεγαιφηενε ηεξ μίαξ εμέναξ με 

οπαηηηυηεηα ημο ακάδμπμο. ε πενίπηςζε πανάβαζεξ ημο υνμο αοημφ επηβάιιεηαη, ςξ νήηνα € 

10.000,00 (δέθα πηιηάδεξ  εονχ)– ακά πενίπηςζε θαη γηα θάζε εμένα δηαθμπήξ. 

ε πενίπηςζε πιεμμειμφξ εθηέιεζεξ ημο ζομβαηηθμφ ακηηθεημέκμο, ε Τπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα 
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ηεξ πενηθμπήξ ημο ακαιμγμφκημξ ηημήμαημξ γηα ηηξ ζπεηηθέξ ενγαζίεξ θαη εθ‟ υζμκ μ ακάδμπμξ δεκ 

ζομμμνθςζεί με ηηξ οπμδείλεηξ ηεξ Τπενεζίαξ. Πανάιιεια, ε Δεμμηηθή Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα 

επηβμιήξ πμηκηθήξ νήηναξ ίζεξ με ηεκ ζομβαηηθή εμενήζηα πηζημπμημφμεκε αμμηβή ημο ενγμιάβμο, γηα 

ηηξ εμένεξ πμο απμδεδεηγμέκα θνίκεη υηη μ ενγμιάβμξ εθηειεί ηεκ ενγαζία πιεμμειχξ θαη 

ακηηζομβαηηθχξ. 

Η Δεμμηηθή Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα, υηακ απμδεδεηγμέκα θνίκεη υηη μ ακάδμπμξ εθηειεί ημ ένγμ 

πιεμμειχξ θαη υηη μεηά απυ ζοκεπή επακάιερε ηεξ ακηηζομβαηηθήξ ζομπενηθμνάξ, κα ημκ θαηαζηήζεη 

έθπηςημ θαη κα εθανμυζεη ηηξ ακάιμγεξ θονχζεηξ ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο ΠΔ  28/80. αθμφ 

πνχηα ημκ θαιέζεη με ελχδηθε δηαμανηονία θαη ζε πνμζεζμία δεθαπέκηε εμενχκ, κα οπμβάιιεη ηηξ 

απυρεηξ ημο εγγνάθςξ.  

 ΑΞΘΞΜ 19μ  

  Γγθνηζε ημο απμηειέζμαημξ ημο δηαγςκηζμμφ- Ιαηαίςζε δηαγςκηζμμφ  

 

Ο δηαγςκηζμυξ δεκ ζα μιμθιενςζεί πνηκ εγθνηζεί ημ απμηέιεζμα ημο απυ ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή. 

Η έγθνηζε ημο απμηειέζμαημξ θαη ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ ημο δηαγςκηζμμφ ζα θμηκμπμηεζεί ζε υιμοξ 

ημοξ δηαγςκηζζέκηεξ.  

 Μεηά ηεκ ακαθμίκςζε θαηαθφνςζεξ θαηανηίδεηαη απυ ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή ε ζπεηηθή ζφμβαζε πμο 

οπμγνάθεηαη θαη απυ ηα δφμ ζομβαιιυμεκα μένε ζφμθςκα με ημ άνζνμ 19. Γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ 

ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ θαιείηαη θαη πνμζένπεηαη μέζα ζε πνμζεζμία πμο ζα ημο ηάλεη ε ακαζέημοζα 

ανπή.    

Σμ θείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ θαηηζπφεη θάζε άιιμο θεημέκμο ζημ μπμίμ ημφημ ζηενίδεηαη υπςξ πνμζθμνά, 

πνμθήνολε θαη απυθαζε θαηαθφνςζεξ ή ακάζεζεξ, εθηυξ θαηαδήιςκ ζθαιμάηςκ ή παναδνμμχκ. 

Η ζφμβαζε ηνμπμπμηείηαη υηακ ημφημ πνμβιέπεηαη απυ ζομβαηηθυ υνμ ή υηακ ζομθςκήζμοκ πνμξ ημφημ 

θαη ηα δομ ζομβαιιυμεκα μένε, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο ανμμδίμο μνγάκμο ηεξ ακαζέημοζαξ 

ανπήξ. 

Η Ακαζέημοζα Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα δηαθμπήξ ηεξ δηαδηθαζίαξ ημο πανυκημξ δηαγςκηζμμφ, με 

αηηημιμγεμέκε απυθαζε ημο ανμμδίμο μνγάκμο ζε μπμημδήπμηε ζηάδημ ημο θαη με θαηαθφνςζεξ ηεξ 

φμβαζεξ πςνίξ αοηυ κα ζοκηζηά οπμπνέςζε μπμημοδήπμηε είδμοξ απυ μημκδήπμηε εκδηαθενυμεκμ. 

ηεκ πενίπηςζε αοηή μη ζομμεηέπμκηεξ δεκ ζα έπμοκ δηθαίςμα απμδεμηχζεςξ γηα μπμημδήπμηε ιυγμ 

θαη αηηία γηα ζεηηθή ή απμζεηηθή δεμία ημοξ πμο ηοπυκ οπμζημφκ. 

ηεκ πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία μ δηαγςκηδυμεκμξ πμο ζα επηιεγεί, ανκεζεί κα οπμγνάρεη ηεκ 

φμβαζε ή εάκ ε πνμζεζμία ζηεκ μπμία οπμπνεμφηαη κα πνμζέιζεη γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ φμβαζεξ 

πενάζεη άπναθηε, ε Ακαζέημοζα Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα ακαδείλεη ςξ ακάδμπμ ημκ αμέζςξ 

επυμεκμ θαηά ζεηνά μεημδυηε με ημκ μπμίμ ζα οπμγνάρεη ηε φμβαζε, θ.μ.θ. 

Ο δηαγςκηζμυξ ζα μιμθιενςζεί έζης θαη με ηεκ ζομμεημπή εκυξ μυκμ δηαγςκηδυμεκμο. 

 

ε πενίπηςζε πμο μ δηαγςκηζμυξ θαηαθονςζεί ζε θμηκμπναλία ή έκςζε εηαηνεηχκ/θμνέςκ πμο 

οπέβαιε θμηκή πνμζθμνά, θαζέκαξ απυ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ αοημφξ εοζφκεηαη εηξ μιυθιενμ. 

εμεηχκεηαη υηη μη θμηκμπναλίεξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ μπμνμφκ κα οπμβάιιμοκ πνμζθμνά ή κα 

εμθακίδμκηαη ςξ οπμρήθημη. Γηα ηεκ οπμβμιή μηαξ πνμζθμνάξ ή μηαξ αίηεζεξ ζομμεημπήξ, ε 

ακαζέημοζα ανπή δεκ δφκαηαη κα απαηηεί μη θμηκμπναλίεξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ κα έπμοκ πενηβιεζεί 

ζογθεθνημέκε κμμηθή μμνθή. Η επηιεγείζα θμηκμπναλία είκαη δοκαηυκ κα οπμπνεςζεί κα πενηβιεζεί ζε 

ζογθεθνημέκε κμμηθή μμνθή, εάκ ηεξ ακαηεζεί ε ζφμβαζε, ζημ μέηνμ πμο ε πενηβμιή αοηήξ ηεξ κμμηθήξ 

μμνθήξ είκαη ακαγθαία γηα ηεκ μνζή εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ (Αν. 39 παν. 2 ημο ΠΔ 60/2007). ηεκ 

πενίπηςζε πμο ημ πνμθενοζζυμεκμ ένγμ θαηαθονςζεί ζε Έκςζε, ε Ακαζέημοζα Ανπή δφκαηαη κα 

δεηήζεη απυ ηεκ Έκςζε κα ζοζηήζεη θμηκμπναλία.  
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Ιαηαίςζε Δηαγςκηζμμφ  

Η Ακαζέημοζα Ανπή, μεηά απυ ζπεηηθή γκςμμδυηεζε ηεξ Γπηηνμπήξ Δηεκένγεηαξ θαη Αλημιυγεζεξ ημο 

Δηαγςκηζμμφ, δηαηενεί ημ δηθαίςμα:  

1. Να απμθαζίζεη ηε μαηαίςζε, αθφνςζε ή δηαθμπή ημο δηαγςκηζμμφ ζε θάζε ζηάδημ ηεξ δηαδηθαζίαξ, 

ηδίςξ:  

1.1. Γηα πανάηοπε δηελαγςγή, εθυζμκ απυ ηεκ παναηοπία επενεάδεηαη ημ απμηέιεζμα ηεξ δηαδηθαζίαξ,  

1.2. Γάκ ημ απμηέιεζμα ηεξ δηαδηθαζίαξ θνίκεηαη αηηημιμγεμέκα με ηθακμπμηεηηθυ,  

1.3. Γάκ μ ακηαγςκηζμυξ οπήνλε ακεπανθήξ ή εάκ οπάνπμοκ ζμβανέξ εκδείλεηξ υηη ζοκηειέζηεθε 

ζοκεκκυεζε ηςκ Δηαγςκηδμμέκςκ πνμξ απμθογή πναγμαηηθμφ ακηαγςκηζμμφ θαη  

1.4. Γάκ οπήνλε αιιαγή ηςκ ακαγθχκ ζε ζπέζε με ημ οπυ ακάζεζε Ένγμ.  

2. Να απμθαζίζεη ηε μαηαίςζε ημο δηαγςκηζμμφ θαη ηεκ επακάιερή ημο με ηνμπμπμίεζε ή με ηςκ υνςκ 

θαη ηςκ πνμδηαγναθχκ ηεξ Δηαθήνολεξ,  

3. Να απμθαζίζεη ηε μαηαίςζε ημο δηαγςκηζμμφ θαη κα πνμζθφγεη ζηε δηαδηθαζία ηεξ δηαπναγμάηεοζεξ, 

εθ‟ υζμκ ηζπφμοκ μη πνμτπμζέζεηξ ημο ΠΔ 60/2007 (ΦΓΚ 64/Α/2007).  

ε πενίπηςζε μαηαίςζεξ ημο Δηαγςκηζμμφ, μη οπμρήθημη Ακάδμπμη δεκ ζα έπμοκ δηθαίςμα 

απμδεμίςζεξ γηα μπμημδήπμηε ιυγμ.  

 ΑΞΘΞΜ 20μ  

 Ηαηάνηηζε ζφμβαζεξ 

 

Ο ακαθενοπζείξ ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ άμεζα μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ζε αοηυκ ηεξ απυθαζεξ 

ηεξ θαηαθφνςζεξ ημο δηαγςκηζμμφ κα οπμβάιεη άμεζα  (εκηυξ 2 εμενχκ) αίηεμα (με υια ηα απαναίηεηα 

δηθαημιμγεηηθά) πνμξ ημ Γζκηθυ ομβμφιημ Ραδημηειευναζεξ  γηα ηεκ έθδμζε πηζημπμηεηηθμφ με 

ζοκδνμμήξ ηςκ αζομβηβάζηςκ ηδημηήηςκ ημο Ν.  3310/05 υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ Ν 3414/05.  

Απυ ηεκ εμένα πμο μ Ακάδμπμξ ιάβεη ηεκ απυθαζε με ηεκ μπμία εγθνίκεηαη ημ απμηέιεζμα ηεξ 

δεμμπναζίαξ είκαη οπμπνεςμέκμξ, κα πνμζέιζεη ζε μνηζμέκμ ηυπμ θαη πνυκμ, μέζα ζε πνμζεζμία υπη 

μεγαιφηενε ηςκ 35  εμενχκ, απυ ηεξ θμηκμπμίεζεξ ηεξ ακςηένς απυθαζεξ, γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ 

ζφμβαζεξ. 

Ο ακαθενοπζείξ ακάδμπμξ άμεζα μεηά ηεκ έθδμζε ημο πηζημπμηεηηθμφ ημο ΓΡ εκεμενχκεη ηεκ 

Τπενεζία θαη πνμζένπεηαη ζημ δήμμ ζε εμενμμεκία πμο ζα μνηζηεί απυ θμηκμφ με ημ Δήμμ Υενζμκήζμο 

θαη ζε δηάζηεμα υπη μεγαιφηενμ ηςκ 35 εμενχκ, απυ ηεκ εμενμμεκία θμηκμπμίεζεξ ζε αοηυκ ηεξ 

απυθαζεξ ηεξ θαηαθφνςζεξ ημο δηαγςκηζμμφ με ηα ζημηπεία πμο είκαη απαναίηεηα γηα ηεκ οπμγναθή 

ηεξ ζφμβαζεξ θαη ακαθένμκηαη παναθάης. 

1. Σα έγγναθα κμμημμπμίεζεξ ημο εθπνμζχπμο ημο Ακαδυπμο (θαη ημο ακαπιενςηή ημο), πμο ζα 

οπμγνάρεη θαη ηε φμβαζε.  

2. Γγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 6 ηεξ πανμφζαξ. 

3. ε πενίπηςζε θμηκμπναλίαξ,  έγγναθμ ζφζηαζεξ ηεξ ζφμθςκα με ηεκ Γιιεκηθή κμμμζεζία. 

4. Σμ θαηά κυμμ ακαγθαίμ πηζημπμηεηηθυ δηαθάκεηαξ ημο επηιεγέκημξ οπμρεθίμο απυ ημ Γζκηθυ 

ζομβμφιημ ναδημηειευναζεξ. 

5. Πενηβαιιμκηηθή αδεημδυηεζε απυ ηεκ ανμυδηα οπενεζία γηα ηηξ πανεπυμεκεξ οπενεζίεξ ημο 

Ακαδυπμο. 

 

Ιεηά ημκ έιεγπμ ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ θαη εθυζμκ έπεη ελαζθαιηζηεί θαη ημ ζεηηθυ 

πυνηζμα ειέγπμο ηεξ κμμημυηεηαξ ηεξ δηαδηθαζίαξ απυ ημ Γιεγθηηθυ ζοκέδνημ οπμγνάθεηαη ε 

ζφμβαζε.  

Η ζφμβαζε μπμνεί κα οπμγναθεί θαη κςνίηενα απυ ημ δηάζηεμα ηςκ 35 εμενχκ εθυζμκ ζομθςκμφκ θαη 

μη δφμ ζομβαιιυμεκμη.  

Γάκ δεκ θαηαζηεί δοκαηή ε οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ εκηυξ ηεξ πνμζεζμίαξ  ηςκ 35 εμενχκ απυ ηεκ 
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θμηκμπμίεζε ηεξ απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ με οπαηηηυηεηα ημο Γιεγθηηθμφ ομβμοιίμο ή ημο Γζκηθμφ 

ζομβμοιίμο Ραδημηειευναζεξ ε ζφμβαζε οπμγνάθεηαη αμέζςξ μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ ειέγπςκ απυ 

ηηξ δφμ παναπάκς ανπέξ θαη ηεκ έθδμζε ηςκ πμνηζμάηςκ- βεβαηχζεςκ.  

Ο ηυπμξ θαη μ πνυκμξ οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ θαζμνίδεηαη ζε ζπεηηθή πνυζθιεζε πμο γίκεηαη μαδί με 

ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ακςηένς απυθαζεξ. 

Γάκ δεκ πνμζέιζεη έγθαηνα με οπαηηηυηεηα ημο θενφζζεηαη έθπηςημξ ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ 

δηαηάλεηξ θαη θαηαπίπηεη ε εγγφεζε ζομμεημπήξ ημο οπέν  ημο Δήμμο.       

ε πενίπηςζε έθπηςζεξ ή /θαη απχιεηαξ θάζε δηθαηχμαημξ γηα θαηαθφνςζε ημο ακαδυπμο ή /θαη 

άνκεζεξ ε Ακαζέημοζα Ανπή δφκαηαη κα θαηαθονχζεη ηηξ οπενεζίεξ ζημκ επυμεκμ θαηά ζεηνά 

μεημδυηε.  

Η Τπενεζία μπμνεί κα δηαθυρεη ηεκ πανμπή οπενεζηχκ ημο Ακαδυπμο, ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ ηεξ 

ζφμβαζεξ. 

 

 ΑΞΘΞΜ 21μ 

  Κμμηθυ πιαίζημ 

Η δηελαγςγή ημο δηαγςκηζμμφ θαη ηεκ εθηέιεζε ηεξ φμβαζεξ δηέπμκηαη, ενμεκεφμκηαη θαη 

ζομπιενχκμκηαη απυ ηηξ αθυιμοζεξ δηαηάλεηξ: 

α. Σμο Π.Δ/ημξ 28/80 «πενί εθηέιεζεξ ένγςκ θαη πνμμεζεηχκ Ονγακηζμχκ Σμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ » 

β. Σμο Κχδηθα Δήμςκ θαη Κμηκμηήηςκ  Ν. 3463/2006 (ΦΓΚ Α΄114/8-6-2006) 

γ. Σμο Ν 3863/2010 (ΦΓΚ 115 Α /15-7-2010) Νέμ Αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα θαη ζοκαθείξ δηαηάλεηξ 

νοζμίζεηξ ζηηξ ενγαζηαθέξ ζπέζεηξ 

δ. Σμο άνζνμ 61 ημο Ν 3979/2011 (ΦΓΚ 138 Α/2011) Γηα ηεκ ειεθηνμκηθή δηαθοβένκεζε θαη ιμηπέξ 

δηαηάλεηξ. 

ε. Σμο ΠΔ 60/2007 (ΦΓΚ 64 Α/16-3-2007) Πνμζανμμγή ηεξ Γιιεκηθήξ Νμμμζεζίαξ ζηηξ δηαηάλεηξ 

ηεξ Οδεγίαξ 2004/18/ΓΚ «πενί ζοκημκηζμμφ ηςκ δηαδηθαζηχκ ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ ένγςκ, 

πνμμεζεηχκ θαη οπενεζηχκ» 

ζη. Οη ζε εθηέιεζε ηςκ ακςηένς δηαηάλεςκ εθδμζείζεξ θακμκηζηηθέξ πνάλεηξ (εθυζμκ δεκ 

πενηιαμβάκμκηαη), θαζχξ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ πμο ακαθένμκηαη νεηά ή απμννέμοκ απυ ηα μνηδυμεκα 

ζηα ζομβαηηθά ηεφπε ηεξ πανμφζαξ ενγαζίαξ θαη γεκηθυηενα θάζε δηάηαλε (Νυμμξ, Π.Δ., Τ.Α.) θαη 

ενμεκεοηηθή εγθφθιημξ πμο δηέπεη ηεκ ακάζεζε θαη εθηέιεζε ηεξ πανμφζαξ ενγαζίαξ, έζης θαη ακ δεκ 

ακαθένμκηαη νεηά παναπάκς. 

 

 ΑΞΘΞΜ 22μ  

 Θμηπά ζημηπεία δηαγςκηζμμφ 

Οη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία  έπμοκ πνυζβαζε ζηα έγγναθα 

πμο πανάγμκηαη ζημ φζηεμα με ημκ ηνυπμ θαη ζημ πνυκμ πμο μνίδεηαη απυ ηηξ θαηά πενίπηςζε 

θείμεκεξ δηαηάλεηξ, εθανμμδυμεκςκ θαηά ηα ιμηπά ηςκ δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 5 ημο κ. 2690/1999, 

ηςκ δηαηάλεςκ γηα ημ ειεθηνμκηθυ δεμυζημ έγγναθμ (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΓΚ Β‟ 

1317/23.04.2012) θαη αοηχκ ηεξ πενίπηςζεξ β ηεξ παναγνάθμο 2 ημο άνζνμο 6 ημο κ. 4155/2013.  

Γηα ηεκ επηθμηκςκία ημο  Δήμμο με ημοξ δηαγςκηδυμεκμοξ πνέπεη αοημί με δήιςζή ημοξ κα μνίζμοκ 

οπεφζοκμ θαη κα δχζμοκ ηα πιήνε ζημηπεία ημο, έηζη χζηε κα μπμνεί μ Δήμμξ  κα έιζεη άμεζα θαη 

πςνίξ θαζοζηένεζε ζε επαθή μαδί ημο (μνίδμκηαξ θαη ημκ ανηζμυ ημο ΦΑΞ )  

 

                                                                           Μ ΑΚΠΖΔΕΙΑΞΜΟ  

 

                                            ΝΘΓΡΞΑΗΕΟ ΓΙΙΑΚΜΡΕΘ 
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Α΄ 

 

ΓΚΠΡΝΜ  ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ ΔΖΑΓΩΚΖΔΜΙΓΚΩΚ 

 

 

α/α Νενηγναθή ενγαζηχκ Ννμζθενυμεκε ηημή 

(ανηζμεηηθά) 

Ννμζθενυμεκε ηημή 

(μιμγνάθςξ) 

1 Υεηνςκαθηηθυξ θαζανηζμυξ  

 

  

2 Μεπακηθή μδμζάνςζε  

 

  

3 Πιφζημμ θάδςκ απμννημμάηςκ  

 

  

4 Πιφζημμ μδχκ, πιαηεηχκ θαη 

πεδμδνμμίςκ  

  

5 Καζανηζμυξ πνακχκ   

 

  

6 Γνγαζίεξ πναζίκμο 

 

  

7 Καζανηζμυξ δεμμηηθχκ , επανπηαθχκ 

δνυμςκ θαη Γζκηθχκ δνυμςκ [ Γ90 , 

Γ92] πμο δηαζπίδμοκ ημ δήμμ θαη 

ζομπενηιαμβάκμκηαη εκηυξ ηςκ 

δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο 

  

8 Απμθμμηδή μγθςδχκ ακηηθεημέκςκ θαη 

απμννημμάηςκ  

 

  

9 Απμθμμηδή μηθηαθχκ απμννημμάηςκ θαη 

μεηαθμνά ημοξ ζημ Υ.Τ.Σ.Α.  

 

  

 ΟΡΚΜΘΜ 

 

  

  ΝΜΟΜΟΠΜ ΓΗΝΠΩΟΕΟ 
 

  

 
 

                                                                                              Ημενμμεκία: …/…/2015 

 

Υνυκμξ ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ: 

Γθαηυκ είθμζη (120) εμένεξ πνμζμεηνμφμεκεξ  

απυ ηεκ επμμέκε εμένα ηεξ θαηαιεθηηθήξ 

 εμενμμεκίαξ οπμβμιήξ πνμζθμνχκ  
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Β΄ 

ΡΝΜΔΓΖΓΙΑTA ΓΓΓΡΕΠΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΜΘΩΚ 

 

Γγγοεηηθή Γπηζημιή Οομμεημπήξ 

 

ΓΚΔΟΣΗ....................................................................... 

Ημενμμεκία έθδμζεξ........................... 

                                                                                        Πνμξ: ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

 

                   Γγγοεηηθή επηζημιή μαξ οπ‟ ανηζμ................ γηα εονχ....................... 

 

 

Με ηεκ πανμφζα εγγουμαζηε, ακέθθιεηα θαη ακεπηθφιαθηα παναηημφμεκμη ημο δηθαηχμαημξ ηεξ 

δηαηνέζεςξ θαη δηδήζεςξ, οπέν {ε πενίπηςζε μεμμκςμέκεξ εηαηνίαξ: ηεξ Γηαηνίαξ ……….. μδυξ …………. 

ανηζμυξ … ΣΚ ………..,} {ή ζε πενίπηςζε Έκςζεξ ή Κμηκμπναλίαξ: ηςκ Γηαηνηχκ 

α)…….….... μδυξ............................. ανηζμυξ.................ΣΚ……………… 

β)……….…. μδυξ............................. ανηζμυξ.................ΣΚ……………… 

γ)………….. μδυξ............................. ανηζμυξ.................ΣΚ……………… 

μειχκ ηεξ Έκςζεξ ή Κμηκμπναλίαξ, αημμηθά γηα θάζε μηα απυ αοηέξ θαη ςξ αιιειέγγοα θαη εηξ 

μιυθιενμ οπυπνεςκ μεηαλφ ημοξ εθ ηεξ ηδηυηεηάξ ημοξ ςξ μειχκ ηεξ Έκςζεξ ή Κμηκμπναλίαξ,} θαη 

μέπνη ημο πμζμφ ηςκ εονχ........................., γηα ηε ζομμεημπή ζημ δηεκενγμφμεκμ δηαγςκηζμυ ηεξ…. 

/………/……...γηα εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ «Απμθμμηδή απμννημμάηςκ θαη θαζανηζμυξ Κμηκμπνήζηςκ 

πχνςκ ςκ Δεμμηηθχκ - Σμπηθχκ θμηκμηήηςκ  ημο Δήμμο Υενζμκήζμο»  ζοκμιηθήξ αλίαξ ......... €, 

ζφμθςκα με ηε με ανηζμυ ……….. / 2015 Δηαθήνολή ζαξ. 

Η πανμφζα εγγφεζε θαιφπηεη θαζ‟ υιμ ημ πνυκμ ηζπφμξ ηεξ μυκμ ηηξ απυ ηε ζομμεημπή ζημκ ακςηένς 

δηαγςκηζμυ απμννέμοζεξ οπμπνεχζεηξ {ε πενίπηςζε μεμμκςμέκεξ εηαηνίαξ: ηεξ εκ ιυγς Γηαηνίαξ.} 

{ή ζε πενίπηςζε Έκςζεξ ή Κμηκμπναλίαξ: ηςκ Γηαηνηχκ ηεξ Έκςζεξ ή Κμηκμπναλίαξ αημμηθά γηα θάζε 

μηα απυ αοηέξ θαη ςξ αιιειέγγοα θαη εηξ μιυθιενμ οπυπνεςκ μεηαλφ ημοξ εθ ηεξ ηδηυηεηάξ ημοξ ςξ 

μειχκ ηεξ Έκςζεξ ή Κμηκμπναλίαξ. } 

Σμ ακςηένς πμζυ ηεξ εγγφεζεξ ηενείηαη ζηε δηάζεζή ζαξ, ημ μπμίμ θαη οπμπνεμφμαζηε κα ζαξ 

θαηαβάιμομε μιηθά ή μενηθά πςνίξ θαμία απυ μένμοξ μαξ ακηίννεζε ή έκζηαζε θαη πςνίξ κα ενεοκεζεί 

ημ βάζημμ ή με ηεξ απαίηεζήξ ζαξ, μέζα ζε ηνεηξ (3) εμένεξ απυ ηεκ έγγναθε εηδμπμίεζή ζαξ ζε 

πενίπηςζε θαηάπηςζεξ ηεξ εγγφεζεξ. 

Η πανμφζα ηζπφεη μέπνη θαη ηεκ ………………(εμείςζε πνμξ ηεκ Σνάπεδα : μ πνυκμξ ηζπφμξ πνέπεη κα 

είκαη ημοιάπηζημκ ηνηάκηα (30) εμένεξ μεηά ηε ιήλε ημο πνυκμο ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ). 

Απμδεπυμαζηε κα παναηείκμομε ηεκ ηζπφ ηεξ εγγφεζεξ, φζηενα απυ έγγναθε δήιςζή ζαξ, με ηεκ 

πνμτπυζεζε υηη ημ ζπεηηθυ αίηεμα ζαξ ζα μαξ οπμβιεζεί πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία ιήλε ηεξ. 

ε πενίπηςζε θαηάπηςζεξ ηεξ εγγφεζεξ, ημ πμζυ ηεξ θαηάπηςζεξ οπυθεηηαη ζημ εθάζημηε ηζπφμκ 

πάγημ ηέιμξ πανημζήμμο. 

 

Βεβαημφηαη οπεφζοκα υηη ημ πμζυ ηςκ εγγοεηηθχκ μαξ επηζημιχκ πμο έπμοκ δμζεί ζημ Δεμυζημ θαη ηα 

ΝΠΔΔ ζοκοπμιμγίδμκηαξ θαη ημ πμζυ ηεξ πανμφζαξ, δεκ οπενβαίκεη ημ υνημ ηςκ εγγοήζεςκ πμο έπεη 

θαζμνηζζεί απυ ημ Τπμονγείμ Οηθμκμμηθχκ γηα ηεκ Σνάπεδά μαξ.                 

 

                                                                                             (Γλμοζημδμηεμέκε οπμγναθή) 
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   ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ 

  

Γγγοεηηθή Γπηζημιή Ηαιήξ Γθηέιεζεξ Οφμβαζεξ 

ΓΚΔΟΣΗ....................................................................... 

Ημενμμεκία έθδμζεξ........................... 

                                                                                             Πνμξ: ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ  

          

 

                    Γγγοεηηθή επηζημιή μαξ οπ‟ ανηζμ................ γηα εονχ....................... 

 

Με ηεκ πανμφζα εγγουμαζηε, ακέθθιεηα θαη ακεπηθφιαθηα παναηημφμεκμη ημο δηθαηχμαημξ ηεξ 

δηαηνέζεςξ θαη δηδήζεςξ, οπέν  {ε πενίπηςζε μεμμκςμέκεξ εηαηνίαξ : ηεξ Γηαηνίαξ …………… Οδυξ 

…………. Ανηζμυξ ……. Σ.Κ. ………} {ή ζε πενίπηςζε Έκςζεξ ή Κμηκμπναλίαξ : ηςκ Γηαηνηχκ 

α) ……………… μδυξ ……………… ανηζμυξ ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… μδυξ ……………… ανηζμυξ ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… μδυξ ……………… ανηζμυξ ………………. Σ.Κ. ………….. 

μειχκ ηεξ Έκςζεξ ή Κμηκμπναλίαξ, αημμηθά γηα θάζε μία απυ αοηέξ θαη ςξ αιιειέγγοα θαη εηξ 

μιυθιενμ οπυπνεςκ μεηαλφ ημοξ εθ ηεξ ηδηυηεηάξ ημοξ ςξ μειχκ ηεξ Έκςζεξ ή Κμηκμπναλίαξ}, θαη 

μέπνη ημο πμζμφ ηςκ εονχ........................., γηα ηεκ θαιή εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ με ανηζμυ................... 

πμο αθμνά ζημ δηαγςκηζμυ ηεξ ………………………. με ακηηθείμεκμ « «Απμθμμηδή απμννημμάηςκ θαη 

θαζανηζμυξ Κμηκμπνήζηςκ πχνςκ ςκ Δεμμηηθχκ - Σμπηθχκ θμηκμηήηςκ  ημο Δήμμο Υενζμκήζμο» 

ζοκμιηθήξ αλίαξ ……………………€, ζφμθςκα με ηε με ανηζμυ …………. / 2015 Δηαθήνολή ζαξ θαη ηεκ οπ. αν. 

………………………………… απυθαζε η…………………………………………….. ημο Δήμμο  Υενζμκήζμο. 

Σμ ακςηένς πμζυ ηεξ εγγφεζεξ ηενείηαη ζηε δηάζεζή ζαξ, ημ μπμίμ θαη οπμπνεμφμαζηε κα ζαξ 

θαηαβάιμομε μιηθά ή μενηθά πςνίξ θαμία απυ μένμοξ μαξ ακηίννεζε ή έκζηαζε θαη πςνίξ κα ενεοκεζεί 

ημ βάζημμ ή με ηεξ απαίηεζήξ ζαξ, μέζα ζε ηνεηξ (3) εμένεξ απυ ηεκ έγγναθε εηδμπμίεζή ζαξ. 

Η πανμφζα ηζπφεη μέπνη ηεκ …………………..θαη μέπνηξ υημο αοηή μαξ επηζηναθεί ή μέπνηξ υημο ιάβμομε 

έγγναθε δήιςζή ζαξ υηη μπμνμφμε κα ζεςνήζμομε ηεκ Σνάπεδά μαξ απαιιαγμέκε απυ θάζε ζπεηηθή 

οπμπνέςζε. 

ε πενίπηςζε θαηάπηςζεξ ηεξ εγγφεζεξ, ημ πμζυ ηεξ θαηάπηςζεξ οπυθεηηαη ζημ εθάζημηε ηζπφμκ 

πάγημ ηέιμξ πανημζήμμο. 

 

Βεβαημφηαη οπεφζοκα υηη ημ πμζυ ηςκ εγγοεηηθχκ μαξ επηζημιχκ πμο έπμοκ δμζεί ζημ Δεμυζημ θαη ηα 

ΝΠΔΔ ζοκοπμιμγίδμκηαξ θαη ημ πμζυ ηεξ πανμφζαξ, δεκ οπενβαίκεη ημ υνημ ηςκ εγγοήζεςκ πμο έπεη 

θαζμνηζζεί απυ ημ Τπμονγείμ Οηθμκμμηθχκ γηα ηεκ Σνάπεδά μαξ. 

                 

                                                                                               (Γλμοζημδμηεμέκε οπμγναθή) 


