
           

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
 

 

 

 

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ 
ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ 

ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 
(ΔΓΡΡΑ) 

  -  

 

       

       

 

   

ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ : 14/2014      
ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ:10/2015      

ΑΟ. ΞΟΥΡ.:14956/29-09-2015 
4η ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ (2007-2013) 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 2007-2013» 
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 4 «ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ LEADER» 

 

 
ΚΔΡΟΝ 41,πομέηρο L323 «Γιαηήρηζη και αναβάθμιζη ηης αγροηικής κληρονομιάς» 

 

Η πίζηωζε πξνέξρεηαη από ην Πξόγξακκα «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Ειιάδαο 2007-2013» κε πνζνζηό 
ζπγρξεκαηνδόηεζεο 95% από ην Ε.Γ.Σ.Α.Α. θαη  5% από Εζληθή Δαπάλε (Αξηζκόο ΑΕ082/08280000) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ    ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 
 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 

      Ο Δήκνο Καξπελεζίνπ πξνθεξύζζεη Πξόρεηξν δηαγωληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε 
θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά γηα ηελ εξγαζία: «ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ 
- ΠΖΚΑΛΠΖ ΓΗΘΡΝ ΚΝΛΝΞΑΡΗΥΛ ΞΝ ΓΗΑΠΣΗΕΝΛ ΡΖΛ ΡΘ ΘΟΗΘΔΙΙΝ»  όπωο 

πξνδηαγξάθεηαη ζηα νηθεία ηεύρε ηεο εγθεθξηκέλεο από ηηο αξκόδηεο αξρέο κειέηεο, ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ κε ην Φ.Π.Α. 60.000,00  €. 
      Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ ηνπ 

Δήκνπ Καξπελεζίνπ ηελ   15ε Οθηωβξίνπ έηνπο 2015 ημέρα Ξέμπηη θαη ώρα 10:00 πμ (έλαξμε) 
έωο 10:30 πμ (ιήμε) παξαιαβήο πξνζθνξώλ, ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ Καξπελεζίνπ, Ύδξαο 

6.  

      Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ, όπωο πξνβιέπεηαη από 
ηε δηαθήξπμε ζηνλ παξαπάλω ηόπν θαη ρξόλν, ζπληαγκέλεο απαξαίηεηα ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. 

      Οη πξνζθνξέο ζα δίλνληαη ζε εληαίν πνζνζηό έθπηωζεο ζηελ ηηκή ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο 
πνπ ζα εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό γηα ην ζύλνιν ηεο εξγαζίαο.  

      Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό, γηα θάζε δηαγωληδόκελν, νξίδεηαη ζε 975,61€  γηα ην 

ζύλνιν ηεο εξγαζίαο δειαδή 2% επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ρωξίο ην Φ.Π.Α. θαη ζα απεπζύλεηαη πξνο ην 
Δήκν Καξπελεζίνπ. 

       Πηον διαγωνιζμό θα έτοσν δικαίωμα ζπκκεηνρήο: όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα θαη νη 
ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Απηό απνδεηθλύεηαη 

κε ηελ πξνζθόκηζε βεβαίωζεο εγγξαθήο ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ παξόρνπ ζην επαγγεικαηηθό 
κεηξών ή επαγγεικαηηθή έλωζε ή επηκειεηήξην. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη ηα ηεύρε ηεο κειέηεο παξέρνληαη θαζεκεξηλά έωο ηελ 14ε 

Οθηωβξίνπ 2015  από ηελ  Δ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Καξπελεζίνπ. (ηει 2237350042). 
                          

                                                                               Καξπελήζη, 29/09/2015 
 

                                                              Ν Γήμαρτος Θαρπενηζίοσ 

 

                                                                          Ποσλιώηης Λικόλαος 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ 
 

 

 

 

ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ 
ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ 

ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 
(ΔΓΡΡΑ) 

  -  

 

       

       

 

   

ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ : 14/2014      
ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 10/2015      

 

4ε ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ (2007-2013) 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 2007-2013» 

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 4 «ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ LEADER» 
 

 
ΚΔΡΟΝ 41,πνκέηξν L323 «Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο 

 
Η πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2007-2013» κε πνζνζηφ 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο 95% απφ ην Δ.Γ.Σ.Α.Α. θαη  5% απφ Δζληθή Γαπάλε (Αξηζκφο ΑΔ082/08280000) 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ       ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ    ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ   ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ 

Ο Γήκνο Καξπελεζίνπ πξνθεξχζζεη Πξόρεηξν δηαγωληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζπκθσλνχλ κε 

ηελ κειέηε θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο γηα ηελ εξγαζία: ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΒΔΙΡΗΩΠΖ - 

ΠΖΚΑΛΠΖ ΓΗΘΡΝ ΚΝΛΝΞΑΡΗΩΛ ΞΝ ΓΗΑΠΣΗΕΝΛ ΡΖΛ ΡΘ ΘΟΗΘΔΙΙΝ, πξνυπνινγηζκνχ 

60.000,00€ κε ην Φ.Π.Α.(23%), ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 

(ΞΑΑ). Σα ζηνηρεία ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ κειέηε κε αξηζκφ 14/2014, ε 

νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

ΑΟΘΟΝ 1ν: Ηζρύνπζα Λνκνζεζία 

Η δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο:   

 Σνπ Π.Γ. 28/ΦΔΚ 1 Α΄15-1-1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α» 

  Ν. 3463/ ΦΔΚ 114  Α/8-6-2006 Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο 

 Σν Ν.3852/ΦΔΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σν Ν.3861/ΦΔΚ 112 Α΄/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα».  

 Σελ απφθαζε 482/2015 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία έγηλε ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο  
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 Σελ απφθαζε 480/2015 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία αθνξά ηελ ςήθηζε ηεο πίζησζεο ζηνλ 

ΚΑΔ: 30.7331.211 

 Σελ  1069/2015 πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

Κάζε άιιε δηάηαμε ππφ κνξθή λφκνπ, Π.Γ. ή εγθπθιίνπ πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ δεκνπξαζία ή εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ. 

ΑΟΘΟΝ 2ν: Ππκβαηηθά ζηνηρεία 

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Η χκβαζε 

2. Η Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

3. Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

4. Σν ηηκνιφγην κειέηεο 

5. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

6. Η Σερληθή πεξηγξαθή 

7. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν: Σξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ ηελ 15ε 

Νθηωβξίνπ 2015, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 10:00 έωο 10:30 π.κ., (ψξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ) 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη αλάδνρνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κε εθπξνζψπνπο 

ηνπο ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο νη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δχλαηαη 

λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή άιινλ ηξφπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε Γηεχζπλζε : Ύδξαο 6, Καξπελήζη, Σ.Κ. 36100. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη.  

Η κειέηε θαη ε δηαθήξπμε δηαηίζεληαη απφ ηα γξαθεία ηεο Γ.Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ φπνπ νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο λα ιακβάλνπλ γλψζε (Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ), 

ηει. 2237350042, fax 2237350057, Σ. Κ. 36100, θ. Κεθαιάο Γεκήηξηνο. 

ΑΟΘΟΝ 4ν : Γεθηνί ζην Γηαγωληζκό 

ηνλ  δηαγσληζκφ ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο: 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Απηό απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε 

βεβαίσζεο εγγξαθήο ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ παξόρνπ ζην επαγγεικαηηθό κεηξών ή επαγγεικαηηθή έλσζε ή 

επηκειεηήξην.  

ΑΟΘΟΝ 5ν: Γηθαηνινγεηηθά εθπξνζώπεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό  

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο φπνπ δεηνχληαη ζα είλαη ζε πξσηφηππν. Σα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ζε 

πξσηφηππν ή επθξηλή θσηναληίγξαθα. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) ζεσξνχληαη πξσηφηππα. Δηδηθά ην απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ αξρψλ ππνβάιιεηαη ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλν απφ αξκφδην ππάιιειν 
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ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. Σν ζεσξεκέλν θσηναληίγξαθν έρεη ηνλ ίδην ρξφλν ηζρχνο 

φπσο θαη ην πξσηφηππν (απφθ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 1109793/6134 -

11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999), Φ.Δ.Κ. 2134Β΄, φπσο ηζρχεη. Απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 

απφ ηνλ εηδηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γίλνληαη δεθηά σο 

αθξηβή θσηναληίγξαθα. 

 

Αλαιπηηθά ζα ππνβιεζνύλ από όινπο ηνπ δηαγωληδνκέλνπο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα παξαθάηω 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. πεύζπλε Γήιωζε  πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αηνκηθφ εξγνιήπηε ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 

επηρείξεζεο θαη βεβαηψλεη φηη ε επηρείξεζε: α) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπνχ δηαγσληδφκελνπ ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, 

πνπ πξνθχπηεη απφ κηα παξφκνηα δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ 

Κξάηνπο πξνέιεπζήο ηνπ, β) δελ έρεη θηλεζεί ε  δηαδηθαζία γηα ηελ θήξπμε πηψρεπζεο 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ  ζπκβηβαζκνχ  ή  νπνηαδήπνηε παξφκνηα δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ, γ)  δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα 

γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ 

έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία) 

2.  Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηνπο ηδίνπο θαη ηνπο 

εξγαδόκελνύο ηνπο. 

3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ  

4. πεύζπλε Γήιωζε ηνπ Λ. 1599/86 γηα ην φηη: α) ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε θαη έρεη 

εθηηκήζεη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, έρεη κειεηήζεη πιήξσο φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ ηνπ δφζεθε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη φηη 

αλαιακβάλεη αλεπηθχιαθηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ 

ππνβάιιεη. β) ε πξνζθνξά ηζρχεη γηα 90 εκέξεο θαη φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

έθπησζε ηζρχεη κέρξη ηελ ιήμε ηεο εξγαζίαο. 

5. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6° ηεο δηαθήξπμεο.  

6.  Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ.  

7. Ξξνζθνξά φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζην άξζξν 12° ηεο δηαθήξπμεο.  

8. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα (απφ ην Γήκν Καξπελεζίνπ) 

9. Δθ΄ όζνλ ν δηαγσληδόκελνο δελ ππνβάιιεη απηνπξνζώπσο ηελ πξνζθνξά ηνπ απαιηείηαι 

εξοςζιοδόηηζη ζηον καηαθέηονηα ηελ πξνζθνξά. Η εμνπζηνδόηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή ζε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

όηαλ αθνξά θπζηθό πξόζσπν. Όηαλ πξόθεηηαη γηα Αλώλπκε Δηαηξεία, ν εθπξόζσπνο νξίδεηαη κε 

απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη πξσηόηππν θαη κε ζεώξεζε ηνπ 
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γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεζκεύνληνο ηελ εηαηξεία. Δπίζεο ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ, όπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεύσλ ηελ εηαηξεία. 

Όζνλ αθνξά εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νκόξξπζκεο ή εηεξόξξπζκεο, εθπξνζσπνύληαη από ην 

δηαρεηξηζηή ηνπο (ν νπνίνο πξέπεη λα απνδεηθλύεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ) ή άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 

πξόζσπν. 

Ζκεδαπέο  Δηαηξηθέο   Δπηρεηξήζεηο θαη Ππλεηαηξηζκνί 

Δπί πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν («φινη νη δηαγσληδφκελνη») 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ καδί κε ηελ πξνζθνξά, ζα ππνβιεζνχλ ζε 

πεξίπησζε εηαηξεηψλ: 

 

1. Σν   θαηαζηαηηθφ   ηεο   εηαηξείαο,   φπσο  απηφ   ηζρχεη, κε  ηηο   ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

2. Σν πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ λα εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ 

δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαη λα νξίδεη ηνλ εθπξφζσπν ηεο. 

3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

ηεο εηαηξίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε εηαηξία δελ νθείιεη ιεμηπξφζεζκεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα 

ην πξνζσπηθφ ηεο.    

 

Αιινδαπέο Αηνκηθέο  Δπηρεηξήζεηο 

Δπί πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν («φινη νη δηαγσληδφκελνη») ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ καδί κε ηελ πξνζθνξά, ζα ππνβιεζνχλ : 

1. Σν δηαβαηήξην απφ ην νπνίν ζα εμαθξηβψλεηαη ε απηνπξφζσπε   εκθάληζε. 

2. Δμνπζηνδφηεζε πνπ ζα νξίδεη αληίθιεην θάηνηθν Καξπελεζίνπ, εμνπζηνδνηνχκελν γηα ηελ παξαιαβή 

ησλ θνηλνπνηνχκελσλ ζε απηφλ εγγξάθσλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε 

αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ απφ ηνλ αληίθιεην. 

 

 Αιινδαπέο Δηαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Δπί πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν («φινη νη δηαγσληδφκελνη») ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ καδί κε ηελ πξνζθνξά ζα ππνβιεζνχλ :  

1. Απφθαζε   ηνπ   αξκφδηνπ   νξγάλνπ   (κεηαθξαζκέλν   ζηα   Διιεληθά)   ηεο                      

επηρείξεζεο πνπ λα εγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, θαη 

λα νξίδεη ηνλ εθπξφζσπν ηεο. Ο εθπξφζσπνο πνπ ζα νξηζζεί πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην δηαβαηήξην ηνπ γηα 

εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηνο ηνπ. 

2. Αληίγξαθν    ηνπ    θαηαζηαηηθνχ    θαη    ησλ    ηπρφλ   ηξνπνπνηήζεσλ    ηνπ κεηαθξαζκέλα ζηα 

Διιεληθά. 

3. Δμνπζηνδφηεζε κεηαθξαζκέλε ζηα Διιεληθά, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, πνπ ζα 

νξίδεη αληίθιεην θάηνηθν Καξπελεζίνπ, εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ  παξαιαβή  ησλ  θνηλνπνηνχκελσλ  απφ  ηελ  

Τπεξεζία  ζηελ  Δηαηξεία εγγξάθσλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Η ππνβνιή ησλ παξαπάλσ βεβαηψζεσλ απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο, απνηειεί αλαγθαίν ζηνηρείν γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία θαη ε χπαξμε ηνπο ζα ειέγρεηαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ. 
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Γηαγωληδόκελνη πνπ δελ πξνζθνκίδνπλ ηηο ππφςε βεβαηψζεηο ή δειψζεηο φπσο παξαπάλσ, ζα 

απνθιείνληαη απφ ηηο παξαπέξα δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο ζα απνθιείνληαη απφ ηηο παξαπέξα 

δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχ φζνη ππνβάιινπλ ςεπδείο ή ειιηπείο ππεχζπλεο δειψζεηο. 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, φια ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο, δειψζεηο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, ζπκθψλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ απφ ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, ζα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηα Διιεληθά ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε Διιεληθή κεηάθξαζε. Αλ ε ππφςε ρψξα δελ εθδίδεη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά απηά 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έλνξθε δήισζε ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ηέηνηα, απφ επίζεκε  δήισζε  

πνπ  γίλεηαη  απφ  ηνπο  ελδηαθεξφκελνπο  ζε  δηθαζηηθή  ή  δηνηθεηηθή  αξρή,  ζπκβνιαηνγξάθν ή ηνλ 

αξκφδην επαγγεικαηηθφ Οξγαληζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή  πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ παξαπάλσ έλνξθε δήισζε ζα δειψλεηαη θαη' αξρήλ ε αδπλακία έθδνζεο ησλ  ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζην αληίζηνηρν θξάηνο. 

Αλ ε αιινδαπή εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή θαη θνηλνπξαμία έρεη αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, ηφηε 

ηα δηθαηνινγεηηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

Γηα φζα δηθαηνινγεηηθά κλεκνλεχνληαη φηη είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζεσξνχληαη νπζηψδεηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη δελ επηδέρνληαη θακία δηφξζσζε ή ηξνπνπνίεζε κεηά 

ηελ ιήμε ηεο παξαιαβήο ηνπο. 

 

ΑΟΘΟΝ 6ν: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο - Σξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ  

  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο (ζύκθωλα κε ηελ 7ε παξάγξαθν ηνπ 15νπ άξζξνπ ηνπ Ξ. Γ. 28/1980)  

1. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 975,61€, γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο δειαδή 2% επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ  ηεο εξγαζίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. πνπ ζπλέηαμε ε Τπεξεζία θαη παξέρεηαη κε εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο  ηνπ   Σακείνπ  πληάμεσλ  Μεραληθψλ  Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) ή ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Σξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή νπνηνδήπνηε 

άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ. ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο 

ζηελ Διιεληθή.  

2. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν Καξπελεζίνπ, ζα έρεη δηάξθεηα ηζρχνο 

ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ είθνζη (120) εκεξψλ θαη ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ηνλ ηίηιν ηεο 

εξγαζίαο, ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηνλ φξν φηη ν εγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα 

δηίδεζεο θαη αλαγλσξίδεη αλεπηθχιαθηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ρσξίο θακηά 

έλζηαζε ή αληίξξεζε, κέζα ζε ΠΔΝΣΔ (5) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε . 

3. Κάζε πξνζθνξά δεζκεχεη απηφλ πνπ ηελ ππέβαιε γηα δηάζηεκα ΔΛΔΛΖΛΡΑ (90) εκεξώλ, 

κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 

ΑΟΘΟΝ 7ν: Αληηθείκελν ηεο Γεκνπξαζίαο - Ξξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο - Ξξνζεζκία 

εθηέιεζεο. 

Γεληθά πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Κιάδεκα, ζάκλσλ θαη δέληξσλ, φπνπ απαηηείηαη γηα λα κελ εκπνδίδνπλ ηνπο πεδνπφξνπο. 

 Καζαξηζκφο ζθνππηδηψλ. 
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 Δξγαζίεο επηζθεπψλ πθηζηάκελσλ μχιηλσλ θαηαζθεπψλ φπσο ζθαινπάηηα απφ θνξκνχο κηθξψλ 

δέληξσλ, μχιηλα γεθπξάθηα, γεληθά  κηθξνεπεκβάζεηο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο βαηφηεηα 

ησλ πεδνπφξσλ. 

 εκαηνδφηεζε, βάςηκν ζε βξάρνπο θαη ζε δέληξα, αιιά θαη κηθξέο θαιαίζζεηεο πηλαθίδεο φπνπ 

ρξεηάδεηαη. Η ζεκαηνδφηεζε ζα είλαη βάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο 

Οξεηβαζίαο - Αλαξξίρεζεο. Σα ζεκάδηα θαη νη πηλαθίδεο ζα είλαη ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ θαη 

δηαθνξεηηθνχ επδηάθξηηνπ ρξψκαηνο, δηαθνξεηηθνχ γηα θνληηλά κνλνπάηηα. 

 Σνπνζέηεζε  πηλαθίδσλ δηαζηαχξσζεο (κνλήο, δηπιήο ή ηξηπιήο θαηεχζπλζεο). 

 Καηαηνπηζηηθή πηλαθίδα αθεηεξίαο 

         Σν θφζηνο φισλ ησλ εξγαζηψλ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε ζα αλέιζεη ζην χςνο 

ησλ 48.780,49 € πιένλ ηνπ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ην πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-

2013, άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 4, Σνπηθφ πξφγξακκα πξνζέγγηζεο LEADER. 

Η εξγαζία ζα πξέπεη λα έρεη εθηειεζηεί κέρξη ηηο 15 Γεθεκβξίνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 8ν: Πύζηεκα Γεκνπξάηεζεο 

Η δεκνπξαζία ζα είλαη κπζηηθή κεηνδνηηθή κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

κειέηεο πνπ ζα εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό.  

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ρνξεγείηαη απ' ηελ ππεξεζία γηα ππνβνιή ζην δηαγσληζκφ έληππν πξνζθνξάο, πνπ 

ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο ζπλαγσληδφκελνπο ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

Αξλεηηθέο εθπηψζεηο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο. 

Ο   πξνυπνινγηζκφο   ηεο   Τπεξεζίαο   ζα   απνηειεί   αλψηαην   φξην   πξνζθνξάο   ησλ δηαγσληδνκέλσλ.   

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ηα ηεχρε ηεο κειέηεο 

παξέρνληαη θαζεκεξηλά έσο ηελ 14ε Οθησβξίνπ 2015 απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Καξπελεζίνπ. (ηει 2237350042) 

   ΑΟΘΟΝ 9ν: Αξκόδηεο Αξρέο 

Κχξηνο ηνπ έξγνπ ή Δξγνδφηεο είλαη ν Γήκνο Καξπελεζίνπ. 

Γηεπζχλνπζα (Δπηβιέπνπζα) ηνπ έξγνπ Τπεξεζία είλαη ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Καξπελεζίνπ  

Πξντζηακέλε Αξρή (Δπνπηεχνπζα) είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ. 

 

   ΑΟΘΟΝ 10ν: Απνδνρή Όξωλ Γηαγωληζκνύ 

Η ζπκκεηνρή θάζε δηαγσληδνκέλνπ ζηε δεκνπξαζία ηζνδπλακεί κε αλέθθιεηε δήιωζε όηη έιαβε 

πιήξε γλώζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη ηωλ ινηπώλ 

ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη όηη δηαζέηεη πιήξε εμνπιηζκό θαη νξγάλωζε γηα ηελ θαιή θαη 

εκπξόζεζκε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Η   επαιήζεπζε   δε   ηεο   αθξίβεηαο   ησλ   ζηνηρείσλ,   πνπ   ρνξεγνχληαη   κε   ηα   ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ απηνχ, είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 
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  ΑΟΘΟΝ 11ν: Ξεγή ρξεκαηνδόηεζεο 

   Κχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εξγαζίαο είλαη απφ ην πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Διιάδαο, άμνλαο  πξνηεξαηφηεηαο 4, Σνπηθφ πξφγξακκα πξνζέγγηζεο LEADER κε πνζνζηφ 
ζπγρξεκαηνδφηεζεο 95% απφ ην Δ.Γ.Σ.Α.Α. θαη  5% απφ Δζληθή Γαπάλε (Αξηζκφο ΑΔ082/08280000) 

. 

   ΑΟΘΟΝ 12°:Γηαδηθαζία Γηαγωληζκνύ - πνβνιή, παξαιαβή, απνζθξάγηζε 

θαη εμέηαζε ηωλ πξνζθνξώλ - Αληηξξήζεηο. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο 

Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε δύν θαθέινπο εθ ησλ νπνίσλ: 

 

Α. ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

 Ο εμσηεξηθόο θάθεινο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαγξάθεηαη: ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ εξγαζία: 

«ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΒΔΙΡΗΩΠΖ - ΠΖΚΑΛΠΖ ΓΗΘΡΝ ΚΝΛΝΞΑΡΗΩΛ ΞΝ ΓΗΑΠΣΗΕΝΛ ΡΖΛ ΡΘ 

ΘΟΗΘΔΙΙΝ», Αξηζκόο δηαθήξπμεο 10/2015,  15/10/2015 (Ηκεξ. Γηαγσληζκνχ). ην πάλσ κέξνο ηνπ 

θαθέινπ ζα γξάθεηαη ν ηίηινο ηεο ζπλαγσληδφκελεο επηρείξεζεο, ε επαγγεικαηηθή ηεο δηεχζπλζε 

ην ηειέθσλν θαη ην ΦΑΞ. 

Μέζα ζηνλ εμσηεξηθό θάθειν θαη κε πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζα ππάξρνπλ
i
: 

α) Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5  

β)  θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθή  πξνζθνξά. 

Δθόζνλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, δειώζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά δελ είλαη πιήξε, ε πξνζθνξά ζεσξείηαη 

ειιηπήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππόςε. ηελ πεξίπησζε απηή επηζηξέθεηαη, ρσξίο λα αλνηρζεί ν ζθξαγηζκέλνο 

θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Δπίζεο, δελ ζα ιακβάλεηαη ππόςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κόλν ηεο πνζόηεηαο ηεο 

παξνρήο ππεξεζίαο θαηά παξέθθιηζε απηήο πνπ νξίδεηαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

 Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή όζσλ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, όηη νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη 

απηνπξνζώπσο. Οη Αλώλπκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπο πκβνπιίνπ ή από 

άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο θαη νη Οκόξξπζκεο θαη 

Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 

πξόζσπν. 

Β. ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

        Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαγξάθεηαη: 

Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά γηα ηελ εξγαζία: «ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΒΔΙΡΗΩΠΖ - ΠΖΚΑΛΠΖ ΓΗΘΡΝ 

ΚΝΛΝΞΑΡΗΩΛ ΞΝ ΓΗΑΠΣΗΕΝΛ ΡΖΛ ΡΘ ΘΟΗΘΔΙΙΝ », Αξηζκόο δηαθήξπμεο  10/2015, 

15/10/2015 (Ηκεξ. Γηαγσληζκνχ). ην πάλσ κέξνο ηνπ θαθέινπ ζα γξάθεηαη ν ηίηινο ηεο 

ζπλαγσληδφκελεο επηρείξεζεο, ε επαγγεικαηηθή ηεο δηεχζπλζε ην ηειέθσλν θαη ην ΦΑΞ. ηνλ θάθειν 

απηό ζα ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ ζπκπιεξσκέλε ζε έληππν ηεο ππεξεζίαο. 

 Σν πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο, αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά.  

 

Παπαλαβή, αποζθπάγιζη πποζθοπών, ενζηάζειρ 

 Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ, πνπ ζπλεδξηάδεη δεκόζηα κέρξη ηελ 

ώξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξώλ, όπσο νξίδεη ην άξζξν 3 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
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ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη, εθόζνλ βεβαησζεί ε λόκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε 

δηαγσληδόκελνπ, αλαγξάθεηαη ζ’ απηή θαη ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο ν ίδηνο αύμσλ αξηζκόο. Αλαγξάθεηαη 

αθόκε ζην πξαθηηθό θαη ε ηπρόλ επίδνζε πξνζθνξάο, ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε θαηάζεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ θαη ε γη' απηό ην ιόγν κε απνδνρή ηεο πξνζθνξάο. 

 Όηαλ παξέιζεη ε ώξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε, θεξύζζεηαη ε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ 

πξνζθνξώλ θαη αλαγξάθεηαη απηό ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεύεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ε απνδνρή 

κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, εθηόο αλ ε επίδνζε πξνζθνξώλ πνπ 

άξρηζε πξηλ από ηελ ώξα ιήμεο ηεο απνδνρήο ηνπο, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ώξα απηή. 

 Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ελώ ζπλερίδεηαη δεκόζηα ε ζπλεδξίαζε, αξρίδεη από 

ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθώλ θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδόζεθαλ 

θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξόπν πνπ λα 

εκθαλίδεη ην ζύκθσλν ή όρη, πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. 

 Ο εζσηεξηθόο θάθεινο πνπ έρεη ηελ θύξηα πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη ζ’ 

απηόλ ν ίδηνο αύμσλ αξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ θαθέινπ. 

 Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ πξνζθνξώλ, νη παξεπξηζθόκελνη ζηελ αίζνπζα 

ηνπ δηαγσληζκνύ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη κπζηηθή. 

 Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηε ζπλέρεηα ζπλεδξηάδεη κπζηηθά ειέγρνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

ησλ δηαγσληδόκελσλ θαη απνθαζίδεη γηα απηνύο πνπ απνθιείνληαη. 

 Αθνινύζσο, ε ζπλεδξίαζε δηεμάγεηαη δεκόζηα, αλαθνηλώλνληαη ηα νλόκαηα όζσλ απνθιείζζεθαλ, ν 

ιόγνο απνθιεηζκνύ ηνπο θαη αθνινπζεί ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ ππνινίπσλ 

δηαγσληδνκέλσλ. Δάλ είλαη δπλαηόλ ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ απζεκεξόλ θαη ην 

αλαξηά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ.     

   

Ενζηάζειρ 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδεηαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ θαη εθδίδεηαη 

ζρεηηθή απφθαζε απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ην αξγφηεξν δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

       β) Καηά ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ θαη ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Οη ελζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ, κέρξη θαη 

ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα από ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ. Αλ ε έλζηαζε θαηαηεζεί ζην Γήκν, 

πξσηνθνιιείηαη θαη ηελ ίδηα εκέξα δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ.  

            Σα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ καδί κε ηηο ηπρόλ ελζηάζεηο κεηαβηβάδνληαη πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή 

γηα ηε ιήςε αηηηνινγεκέλεο απόθαζεο.  

 

 ΑΟΘΟΝ 13ν: Γηεπθξηλήζεηο πξνθήξπμεο – πξνζθνξώλ   

 Υαξαθηεξηζκφο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ σο εκπηζηεπηηθψλ. ε 

πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε 
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γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ 

νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ΄ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε 

ζα δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά 

δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.  

  ΑΟΘΟΝ 14ν: Δπηηξνπέο 

Η Δπηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ε Δπηηξνπή Δηζήγεζεο γηα Αλάζεζε νξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 103 παξ 2 ηνπ Ν. 3463/06. 

  ΑΟΘΟΝ 15ν: πνγξαθή ζύκβαζεο - Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 1. Ο Γηαγσληδφκελνο ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο Γεκνπξαζίαο θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε 

ΓΔΚΑ (10) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, πξνζθνκίδνληαο απαξαίηεηα ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαζψο θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά πεξί κε πησρεχζεσο θαη αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ παξέρεηαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηό 

(5%) ηνπ ζπκθωλεηηθνύ ρωξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. θαη απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν Καξπελεζίνπ, νξίδεηαη ζε 

2.439,02€. Η κε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ή θαζπζηέξεζε ή άξλεζε 

αλάιεςεο απηψλ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάπησζε ππέξ ηνπ εξγνδφηε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο σο πνηληθή ξήηξα, ηνλ θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ πιεηνδφηε θαη ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θαη ζε 

βάξνο ησλ κειψλ ηεο, ηνπ ζπλφινπ ηνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο βάζεη ηεο ζχκβαζεο έσο φηνπ αλαδεηρζεί λένο 

αλάδνρνο. 

2. Η κε εκθάληζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη ζαλ  απνηέιεζκα λα θεξπρζεί 

έθπησηνο θαη λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ εξγνδφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε Γεκνπξαζία. 

3. Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

4.  Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζχλε ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 16ν: Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο, θξαηήζεηο — Αζθάιηζε πξνζωπηθνύ 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη 

θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκν πξαζίαο 

Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ζχληαμε,  αζζέλεηα, αηπρήκαηα 

θιπ. ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη.  

 

  ΑΟΘΟΝ 17ν: Ινηπέο ππνρξεώζεηο - πνηληθέο ξήηξεο 

• Να ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληα ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ 

• Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ηξίην 
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• Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο Αζηπλνκηθέο Τγεηνλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

• Δίλαη  ππεχζπλνο   έλαληη   φισλ   ησλ   δεκφζησλ   αξρψλ   γηα   ηελ   αζθάιηζε   ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο. 

• Ο αλάδνρνο είλαη δπλαηφλ λα θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 

ηνπ Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ 11 Α/15-1-1980). 

 

  ΑΟΘΟΝ  18ν:  Ινγαξηαζκνί, Ξιεξωκέο αλαδόρνπ, Σξεκαηνδόηεζε ηεο 

εξγαζίαο 

Η παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Η πιεξσκή ζα γίλεη ζε επξψ χζηεξα απφ 

πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ εμνθιήζεσο φισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί ε παξαιαβή θαη ν έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Γηα ηελ 

παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2198/94. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά 

πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.  

Κακία επηπιένλ ακνηβή δελ πξφθεηηαη λα αλαγλσξηζζεί. Οη ηπρφλ επηπιένλ επηβαξχλζεηο (γηα θζνξέο 

κεραλεκάησλ, θαχζηκα θ.α.) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί 

απφ ηνλ ίδην ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Η πιεξσκή ζα γίλεη ζε δπν ζηάδηα: α) πνζφ 50% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 50% 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ β) απνπιεξσκή κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 19ν:  Γαπάλεο δεκνζίεπζεο δηαθήξπμεο-Δγγπεηηθέο 

1. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ή ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ δηαθεξχμεσλ ζηνλ 

Σχπν βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

2. Ο  Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε αλάζεζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο 

ηνλ Φ.Π.Α. 

Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο Δξγνιάβσλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

Κξάηε – Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα απηφ ην δηθαίσκα ζπλνδεπφκελεο 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή. 

 

ΑΟΘΟΝ 20ν: ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ – ΞΟΝΠΘΖΘΔΠ 

Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο πξνο ηνχην. 

Ο Γήκνο κπνξεί νπνηεδήπνηε κέζα ζηα φξηα ηεο ζχκβαζεο λα δεηήζεη από ηνλ αλάδνρν λα 

αλαζεωξήζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ή λα επηρεηξήζεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζε κέξνο ηεο εξγαζίαο, 

εθφζνλ έρνπλ εμαζθαιηζζεί νη απαηηνχκελεο ζρεηηθέο εγθξίζεηο. 
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  ΑΟΘΟΝ 21ν : ΘΟΩΠΔΗΠ ΑΞΝ ΚΖ ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

ε πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξείηαη κε ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ αλαδφρνπ θαη εθηφο απφ ην δηθαίσκα 

ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ λα ην θεξχμεη έθπησην, ζα επηβάιινληαη ρξεκαηηθέο θπξψζεηο (κείσζε  απνδεκίσζεο) 

κε βάζε εθηίκεζε ζεηηθψλ δεκηψλ. Αλ ν Αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ 

Καξπελεζίνπ ην έξγν πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο 

ην Γήκν  πνηληθήο ξήηξαο εκεξεζίσο, γηα θάζε κέξα δηαθνπήο θαη κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο 

ή ηεο ηπρφλ ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν Γήκνο Καξπελεζίνπ ζα δηθαηνχηαη ειεχζεξα λα 

πξνζιάβεη Αλάδνρν θαη ζα δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηνλ έθπησην Αλάδνρν ηελ ηπρφλ πξνζήθνπζα δηαθνξά 

ηηκήο παξάιιεια κε ηελ αμίσζε ηνπ γηα θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ απηνχ. 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξενπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ, θαζψο θαη ε εθρψξεζε ή ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζε νηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν. 

Γηα θάζε δηαθνξά πνπ αθνξά ηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε ν αλάδνρνο ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ 

Γηθαζηεξίσλ. 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                Ν Γήκαξρνο Θαξπελεζίνπ 

                

                                                                  Πνπιηώηεο Ληθόιανο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Καξπελήζη  29/09/2015  

   Διέγζεθε Θεσξήζεθε 
Ο πληάθηεο Ο Πξντζηάκελνο Σ.Τ. Η Γηεπζχληξηα Σ.Τ 

   
   

Κεθαιάο Γεκήηξηνο Παπατσάλλνπ Γεψξγηνο Παπαδνπνχινπ Μαξία 

Γεσπφλνο  Π.Δ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο. Π.Δ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο. Π.Δ. 
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ΥΡΖΖ:2015

Α/Α Είδος εργαζίας Α.Τ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

1
Καθαριζμός μονοπαηιού από κλαδιά 

και πέηρες 
1 Μ.Μ. 60.100,00 0,40 24.040,00

2
ήμανζη μονοπαηιού ζε βράτοσς και 

δένδρα
2 ΚΑ 1,00 7.870,00 7.870,00

3
Μεηαλλικό ζήμα 12 τ12 εκ για 

ζήμανζη μονοπαηιού Δ4
3 ΤΕΜ 800,00 8,00 6.400,00

4
Ξύλινος πάζζαλος 2μ για πινακίδα με 

ηην ηοποθέηηζη
4 ΤΕΜ 65,00 47,00 3.055,00

5
Μεηαλλικός πάζζαλος ύυοσς 2μ για 

πινακίδα με ηην ηοποθέηηζη
5 ΤΕΜ 30,00 25,40 762,00

6

Πινακίδα μεηαλλική καηεύθσνζης 60 τ 

12 εκ με ηην ηοποθέηηζη πάνφ ζηον 

πάζζαλο

6 ΤΕΜ 80,00 15,00 1.200,00

7

Ξύλινη πινακίδα καηεύθσνζης 60 τ 12 

εκ με ηην ηοποθέηηζη πάνφ ζηον 

πάζζαλο

7 ΤΕΜ 130,00 35,00 4.550,00

8
Πινακίδα Αθεηηρίας με ηην 

ηοποθέηηζη πάνφ ζηον πάζζαλο
8 ΤΕΜ 6,00 150,00 900,00

ΤΝΟΛΟ A: 48.777,00

Απρόβλεπηα: 3,49

ΤΝΟΛΟ Β:: 48.780,49

ΦΠΑ 23%: 11.219,51

60.000,00

(ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ)

Καρπενήζι 29/09/2015

 Θεωρήθηκε

Ο σνηάκηης Η Γιεσθύνηρια Σ.Τ.

Κεθαλάς Γημήηριος

Γεωπόνος Π.Δ. Πολιηικός Μητανικός. Π.Δ.

Παπαχφάννοσ Γεώργιος

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ                       

ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ      

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΡΓΩΝ                                                        

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 14/2014                       

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ:

ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΘΑΡΗΜΟ - ΒΔΛΣΗΩΖ - ΖΜΑΝΖ 

ΓΗΚΣΤΟΤ  ΜΟΝΟΠΑΣΗΩΝ ΠΟΤ ΓΗΑΥΗΕΟΤΝ ΣΖΝ 

ΣΚ ΚΡΗΚΔΛΛΟΤ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-

2013»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4 «ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

LEADER»

                                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ

 Πολιηικός Μητανικός. Π.Δ.

Δλέγτθηκε

Ο Προϊζηάμενος

                Παπαδοπούλοσ Μαρία
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΔΟΡΑΛΗΑΠ  
ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

 
ΔΟΓΑΠΗΑ: 

 

 

 
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΒΔΙΡΗΩΠΖ - 

ΠΖΚΑΛΠΖ ΓΗΘΡΝ 
ΚΝΛΝΞΑΡΗΩΛ ΞΝ ΓΗΑΠΣΗΕΝΛ 

ΡΖΛ ΡΘ ΘΟΗΘΔΙΙΝ 

ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ  

ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ ΔΟΓΩΛ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

«ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ 

ΔΙΙΑΓΑΠ 2007-2013» 
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 4 

«ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ LEADER» 
ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ: 14/2014 ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 60.000,00 €  

 ΣΟΖΠΖ: 2015 
 

ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΚΔΙΔΡΖΠ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 ηηο ηηκέο ηνπ παξόληνο αλαιπηηθνύ ηηκνινγίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε όισλ ησλ 

απαηηνύκελσλ πιηθώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξόπν κεηαθνξάο απηώλ κέρξη 

ηε ζέζε ηνπ έξγνπ ή νπνηαδήπνηε θαηεξγαζία ησλ πιηθώλ όπσο θαη θάζε εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ή όρη 

θαη πνπ είλαη όκσο αλαγθαία γηα ηελ θαιή θαη ζύκθσλα κε ηηο ζπγγξαθέο ππνρξεώζεσλ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο, εθηέιεζε θαη πιήξε απνπεξάησζε ησλ έξγσλ, όπσο θαη 

θάζε έμνδν κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ. 

Άρθρο 1ο Θαθαριζμός μονοπαηιού από κλαδιά και πέηρες 

Βειηίσζε ηεο βαηόηεηαο ππάξρνληνο κνλνπαηηνύ, ήηνη θαζαξηζκόο ηνπ κνλνπαηηνύ από πέηξεο, 

αγξηόρνξηα, θιαδηά, πεζκέλνπο θνξκνύο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιηθό εκπνδίδεη ηελ νκαιή πεδνπνξία 

ζ΄απηό. Οη πέηξεο πνπ θαζαξίδνληαη δελ ρξεηάδνληαη εθζθαθή γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο, αιιά απηή 

γίλεηαη κε ηα ρέξηα ή απιά κεραληθά κέζα (ηζνπγθξάλα, θηπάξη θιπ). Δπηζθεπέο πθηζηάκελσλ μύιηλσλ 

θαηαζθεπώλ αιιά θαη θαηαζθεπή λέσλ ζθαινπαηηώλ κε θνξκνύο κηθξώλ δέλδξσλ. 

 

(1) Κέηρο μήκοσς (Κ.Κ.) 

Ριμή: Παράνηα λεπηά ηοσ εσρώ …………………………………………..…………… (0,40€) 

Άρθρο 2ο  Πήμανζη μονοπαηιού ζε βράτοσς και δένδρα  

 

ήκαλζε κνλνπαηηνύ κε ρξσκαηηζκό κε ιαδνκπνγηά πςειώλ πξνδηαγξαθώλ γηα εμσηεξηθνύο 

ρώξνπο. Σα ζεκάδηα (ηεηξάγσλα 10ρ10, ρξώκαηνο: θόθθηλν, θίηξηλν, κπιέ) ζα βάθνληαη πάλσ ζε 

δηαθξηηηθνύο βξάρνπο αθνύ ηξηθηνύλε ζρνιαζηηθά κε ζπξκαηόβνπξηζα θαη πάλσ ζε θνξκνύο δέλδξσλ 

αθνύ αθαηξεζεί ε επηθαλεηαθή θινύδα ησλ δέλδξσλ. Η ππθλόηεηα ηεο ζήκαλζεο ζα είλαη κεγάιε έηζη 

ώζηε λα είλαη εύθνια αλαγλσξίζηκε ε δηαδξνκή ηνπ κνλνπαηηνύ 

 

Θάη΄αποκοπή 

Ριμή: Ξένηε τιλιάδες  εσρώ ……………………………………………………... (7.870,00€) 

 



 2 

 

 

Άρθρο 3ο   Κεηαλλικό ζήμα 12 τ 12 εκ για ζήμανζη μονοπαηιού Δ4  

 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ θαη κηθξνπιηθώλ, ε επεμεξγαζία θαη ε ηνπνζέηεζε πάλσ 

ζε δέλδξν. Σν πιηθό είλαη αινπκίλην ρξώκαηνο θίηξηλνπ κε καύξα γξάκκαηα, δηαζηάζεσλ 12 ρ 12 εθ.  

Ένα (1) Tεμάτιο (ΡΔΚ) 

Ριμή: Ντηώ εσρώ ……………………………………………………………….……... (8,00€) 

 

Άρθρο 4ο  Μύλινος πάζζαλος 2μ για πινακίδα με ηην ηοποθέηηζη 

 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ παζζάινπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο 

ζην έδαθνο. Ο πάζζαινο ζα είλαη από μύιν θαζηαληάο κήθνπο 2κ. ζα είλαη εκπνηηζκέλνο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε καθξνβηόηεηά ηνπ ελώ ζα βαθηεί κε ζθνπξηληηθό ρξώκαηνο ζθνύξαο θαξπδηάο. Η 

δηάκεηξνο ηνπ παζζάινπ ζα είλαη 8εθ. Από ηα 2κ ηνπ παζζάινπ ηα 40εθ ζα είλαη ζακκέλα ζην έδαθνο 

παθησκέλα κε κπεηόλ θαη πέηξεο ελώ από πάλσ γηα ιόγνπο θαιαηζζεζίαο ην κπεηόλ ζα ζθεπαζηεί κε 

ρώκα.  

Ένα (1) Tεμάτιο (ΡΔΚ) 

Ριμή: Παράνηα επηά  εσρώ ………………………………………………………………... (47,00€) 

 

Άρθρο 5ο  Κεηαλλικός πάζζαλος 2μ για πινακίδα με ηην ηοποθέηηζη Πτεη. Νικ. 

61.485.24 

 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ παζζάινπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο 

ζην έδαθνο. Οη πάζζαινη ζα είλαη (2) δπν κέηξα ζηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ γαιβαληζκέλνη, ρσξίο 

εηδηθά ηεκάρηα, ρξσκαηηζκέλνη ζε ρξώκα καύξν – θίηξηλν. Πιεξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε.  

Η δηάκεηξνο ηνπ παζζάινπ ζα είλαη Φ 2΄΄, από ηα 2κ ηνπ παζζάινπ ηα 40εθ ζα είλαη ζακκέλα 

ζην έδαθνο παθησκέλα κε κπεηόλ θαη πέηξεο ελώ από πάλσ γηα ιόγνπο θαιαηζζεζίαο ην κπεηόλ ζα 

ζθεπαζηεί κε ρώκα.  

Ένα (1) Tεμάτιο (ΡΔΚ) 

Ριμή: Δίκοζι πένηε εσρώ και ζαράνηα λεπηά………………………………………... (25,40€) 

 

Άρθρο 6ο   Ξινακίδα μεηαλλική  καηεύθσνζης 60 τ 12 εκ με ηην ηοποθέηηζη πάνω 

ζηον πάζζαλο 

   

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ, ε επεμεξγαζία θαη ε ηνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ πάζζαιν. 

Σν πιηθό είλαη αινπκίλην 60 ρ 12 εθ ζε ρξώκα θίηξηλν κε καύξα γξάκκαηα. 

Ένα (1) Tεμάτιο (ΡΔΚ) 



 3 

Ριμή: Γέκα πένηε εσρώ …………………………………………………………….……... (15,00€) 

 

Άρθρο 7ο   Μύλινη πινακίδα καηεύθσνζης 60 τ 12 εκ με ηην ηοποθέηηζη πάνω ζηον 

πάζζαλο 

  Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ, ε επεμεξγαζία θαη ε ηνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ πάζζαιν. 

Σν πιηθό είλαη μύιν, θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο βακκέλν κε ζθνπξηληηθό θαξπδηάο ελώ ηα γξάκκαηα πνπ ζα 

είλαη αλάγιπθα ζα έρνπλ θίηξηλν ρξώκα κε κπνγηά αδηάβξνρε θαη ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 

Σν κήθνο ηεο πηλαθίδαο είλαη 60εθ , ην ύςνο ειάρηζην 12 εθ ελώ ην πάρνο 2 εθ. 

 

Ένα (1) Tεμάτιο (ΡΔΚ) 

Ριμή: Ρριάνηα πένηε εσρώ …………………………………………………….……... (35,00€) 

 

Άρθρο 8ο   Ξινακίδα αθεηηρίας με ηην ηοποθέηηζη πάνω ζηον πάζζαλο 

   

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ θαη κηθξνπιηθώλ, ε επεμεξγαζία θαη ε ηνπνζέηεζε πάλσ 

ζηνλ πάζζαιν. Σν πιηθό είλαη θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο βακκέλν κε ζθνπξηληηθό θαξπδηάο ελώ ηα 

γξάκκαηα πνπ ζα είλαη αλάγιπθα ζα έρνπλ θίηξηλν ρξώκα κε κπνγηά αδηάβξνρε θαη ζύκθσλα κε ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή. Σν κήθνο ηεο πηλαθίδαο είλαη 120εθ , ην ύςνο 60 εθ ελώ ην πάρνο 2 εθ.  

 

Ένα (1) Tεμάτιο (ΡΔΚ) 

Ριμή: Δκαηόν πενήνηα εσρώ ……..…………………………………………….……... (150,00€) 

 

 (ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ)  

 29-09-2015  

 Διέγρζεθε Θεσξήζεθε 

Ο πληάθηεο Ο Πξντζηάκελνο Η Γηεπζύληξηα Σ.Τ 

 

 
  

Κεθαιάο Γεκήηξηνο Παπατσάλλνπ Γεώξγηνο Παπαδνπνύινπ Μαξία 

Γεσπόλνο Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο  Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο  Π.Δ. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΔΤΡΤΣΑΛΗΑ  
ΓΖΚΟ ΘΑΡΠΔΛΖΗΟΤ 

Γ/ΛΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
ΣΚΖΚΑ ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ  

ΘΑΣΑΘΔΤΩΛ ΔΡΓΩΛ 

 

  
 

ΔΡΓΑΗΑ: 
 

 

ΘΑΘΑΡΗΚΟ - ΒΔΙΣΗΩΖ - 
ΖΚΑΛΖ ΓΗΘΣΤΟΤ ΚΟΛΟΠΑΣΗΩΛ 

ΠΟΤ ΓΗΑΥΗΕΟΤΛ ΣΖΛ ΣΘ 
ΘΡΗΘΔΙΙΟΤ 

   
ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ : 14/2014 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 60.000,00 €  

 
 ΥΡΖΖ: 2015 

 
           ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ 

 

Άπθπο 1: Γιαηάξειρ 

Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

1. ηνπ ΠΔ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» 

2. ηνπ Δεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ηελ παξ. 1 θαη ηελ παξ 4 

ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν.3536/07 

3. ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 

4.  ηνπ άξζξνπ 55 παξ.1 ηνπ Ν. 2238/94 

 

Άπθπο 2: ςμβαηικά ζηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 

1. Δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 

2. Πξνυπνινγηζκφο 

3.Σηκνιφγην  

4. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

5. Σερληθή πεξηγξαθή 

 

Άπθπο 3: Δπγαζία 

α) Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εξγαζία: ΘΑΘΑΡΗΚΟ - ΒΔΙΣΗΩΖ - 

ΖΚΑΛΖ ΓΗΘΣΤΟΤ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΩΛ ΚΟΛΟΠΑΣΗΩΛ ΠΟΤ ΓΗΑΥΗΕΟΤΛ ΣΖΛ ΣΘ 

ΘΡΗΘΔΙΙΟΤ 

β) Σφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο: Δ.Ε. Δνκλίζηαο  

γ) Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 60.000,00 ΕΤΡΩ κε ην Φ.Π.Α. 
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Άπθπο 4: Δγγςήζειρ 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ ρσξίο ην ΦΠΑ.  

Καηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ ή εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθψλ θαη Εξγνιεπηψλ 

Δεκνζίσλ Έξγσλ.  

πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ.  

 

Άπθπο 5: Σόπορ και  Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ 

Ο ρψξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη Δεκνηηθέο Ελφηεηεο Καξπελεζίνπ. 

Οη εξγαζίεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνπεξαησζεί έσο ηηο 15 

Δεθεκβξίνπ 2015. 

 

Άπθπο 6: Παπαλαβή επγαζιών  

Η βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ  

63 παξ 3 ηνπ ΠΔ 28/80.  

 

Άπθπο 7: Σπόπορ Πληπωμήρ 

Η πιεξσκή ζα γίλεη ζε δπν ζηάδηα: α) πνζφ 50% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ κε ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 50% ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ β) απνπιεξσκή κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

χζηεξα απφ ζχληαμε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ  

εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο 

θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. 

ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη  θαηά ην λφκν.  

 

Άπθπο 8: Θπαηήζειρ 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηεο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηφο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ 

νπνίν βαξχλεηαη ν Δήκνο. 

 

Άπθπο 9: Ποιόηηηα Παπεσόμενων Τπηπεζιών  

Η πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηεη ε 

ζρεηηθή λνκνζεζία γηα αλάινγνπο ρψξνπο.   

 

Άπθπο 10: Δκσώπηζη ηηρ επγαζίαρ ζε ηπίηο 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή ηνπ φινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ 
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ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Η απφθαζε απηή 

παξέρεηαη εθ’ φζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε έρεη ηα πξνζφληα πνπ εγγπψληαη, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εγθξίλεηαη απφ ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 

Άπθπο 11: Δπίλςζη διαθοπών 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιχνληαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006. 

 

 

 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ)  

 29-09-2015  

 Ειέγρζεθε Θεσξήζεθε 

Ο πληάθηεο Ο Πξντζηάκελνο Η Δηεπζχληξηα Σ.Τ 

 
 

 
 

Κεθαιάο Δεκήηξηνο Παπατσάλλνπ Γεψξγηνο Παπαδνπνχινπ Μαξία 

Γεσπφλνο Π.Ε. Πνιηηηθφο Μεραληθφο  Π.Ε. Πνιηηηθφο Μεραληθφο  Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 


