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 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ   ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Ο Γήκνο Καξπελεζίνπ πξνθεξχζζεη Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά αλά νκάδα εξγαζηψλ πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ κειέηε θαη ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο γηα ηελ εξγαζία: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ  ΓΗΜΟΤ 

ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ», πξνυπνινγηζκνχ 55.800,00 € κε ην Φ.Π.Α.(23%). Σα ζηνηρεία ησλ πξνο παξνρή 

ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ κειέηε κε αξηζκφ 8/2016, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
: Ιζρύνπζα Ννκνζεζία 

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

 Σνπ Π.Γ. 28/80ΦΔΚ 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 484/2015 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο  

 Σελ απφθαζε 90/2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία αθνξά ηελ ςήθηζε ησλ πηζηψζεσλ 

γηα: ηελ ΟΜΑΓΑ Α΄(πληήξεζε  πξαζίλνπ αζιεηηθνύ θέληξνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ 2016) ζε βάξνο 

ηνπ Κ.Α. 15-6262.008, ηελ  ΟΜΑΓΑ Β΄ (πληήξεζε  πξαζίλνπ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ Γ.Κ. 

Καξπελεζίνπ 2016) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35-6262.003 θαη ηελ  δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο 

δηαθήξπμεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 70-6462   

 Σελ πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 541/11-03-2016 ε νπνία αθνξά ηελ  ΟΜΑΓΑ 

Α΄(πληήξεζε  πξαζίλνπ αζιεηηθνύ θέληξνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ 2016) 

  Σελ πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 542/11-03-2016  ε νπνία αθνξά ηελ  ΟΜΑΓΑ Β΄ 

(πληήξεζε  πξαζίλνπ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ Γ.Κ. Καξπελεζίνπ 2016)  

 Σελ πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 543/11-03-2016  ηελ  δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο 

ηεο δηαθήξπμεο   

 Σελ απφθαζε 91/2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία αθνξά ηελ έγθξηζε ηεο παξνρήο ηεο 

εξγαζίαο απφ ηξίηνπο (δηφηη ην πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ πνπ απαζρνιείηαη ζην γξαθείν Πξαζίλνπ δελ επαξθεί) 

θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο.  

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

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
: πκβαηηθά ζηνηρεία 

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

1. Η χκβαζε 

2. Η Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

3. Σηκνιφγην 

4. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

5. Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
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6. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή, νη ππνινγηζκνί θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο Μειέηεο ηεο εξγαζίαο 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
: Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ 

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

Πέκπηε 24 Μαξηίνπ 2016, θαη ώξα 10:00π.κ. 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/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηνπ Γήκνπ 

Καξπελεζίνπ φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο λα ιακβάλνπλ γλψζε,  

ηει. 2237350075 θαζψο θαη απφ ην website ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
 : Γεθηνί ζην Γηαγωληζκό 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια  ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη 

θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, εηδηθφηεηαο γεσηερληθψλ (Π.Δ. ή Σ.Δ ) 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
: Γηθαηνινγεηηθά εθπξνζώπεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό  

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

δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεύζπλε 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 ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηνπο ηδίνπο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο 

(ΟΑΔΔ, ΙΚΑ, θιπ) θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

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

ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ  

4. Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν. 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. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ , κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ.  

6. Πηπρίν γεωηερληθνύ (Π.Δ. ή Σ.Δ.) 

7.  Πξνζθνξά φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζην άξζξν 11 ηεο δηαθήξπμεο. 

8. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα (απφ ην Γήκν Καξπελεζίνπ) λα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ) 

9. Δθ΄ φζνλ ν δηαγσληδφκελνο δελ ππνβάιιεη απηνπξνζψπσο ηελ πξνζθνξά ηνπ απαηηείηαη 

εμνπζηνδόηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά. Η εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

φηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα Αλψλπκε Δηαηξεία, ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη πξσηφηππν θαη κε ζεψξεζε ηνπ 
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γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεζκεχνληνο ηελ εηαηξεία. Δπίζεο ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ 

εηαηξεία. Όζνλ αθνξά εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο, εθπξνζσπνχληαη 

απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο (ν νπνίνο πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ) ή άιιν λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

 

Ηκεδαπέο  Δηαηξηθέο   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 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. 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 6
ν
: Αληηθείκελν ηεο Γεκνπξαζίαο - Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο - Πξνζεζκία εθηέιεζεο. 

 Γεληθά πεξηιακβάλνληαη νη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ζπληήξεζεο ριννηάπεηα πνδνζθαηξηθψλ γεπέδσλ, 

βνηάληζκα κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνχ κεραλήκαηνο πεδνχ ρεηξηζηή ζηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο 

ησλ Αζιεηηθψλ ρψξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε ζηελ ΟΜΑΓΑ Α΄ θαζψο θαη ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο πφιεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε ζηελ ΟΜΑΓΑ Β΄.   

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

ησλ 55.800,00 € κε  ην Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. 

Η εξγαζία ζα εθηειεζηεί κέρξη ην πέξαο ηεο θεηηλήο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
: ύζηεκα Γεκνπξάηεζεο 

Η δεκνπξαζία ζα είλαη κπζηηθή κεηνδνηηθή κε πνζνζηό έθπηωζεο αλά νκάδα ζηηο ηηκέο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο πνπ ζα εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό.  

Η αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ ή αλαδόρωλ ζα γίλεη αλά νκάδα εξγαζηώλ κε βάζε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

έθπηωζεο γηα ηελ θάζε νκάδα. 

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.  

  

ΑΡΘΡΟ 8
ν
: 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
: 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. 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
: Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο 

   Κχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εξγαζίαο είλαη ίδηνη πφξνη ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ. 

   ΑΡΘΡΟ 11°:Γηαδηθαζία Γηαγωληζκνύ - Τπνβνιή, παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη εμέηαζε 

ηωλ πξνζθνξώλ - Αληηξξήζεηο. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο 

Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε δχν θαθέινπο εθ ησλ νπνίσλ: 

 

Α. ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

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

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ  ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ»,  Αξηζκόο δηαθήξπμεο 16/2015, 

24/03/2016 (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 εμσηεξηθφ θάθειν θαη κε πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζα ππάξρνπλ
i
: 

α) Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5  

β)  θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθή  πξνζθνξά. 

Δθφζνλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά δελ είλαη πιήξε, ε πξνζθνξά ζεσξείηαη 

ειιηπήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε απηή επηζηξέθεηαη, ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ πεξηέρεη 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Δπίζεο, δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ηεο πνζφηεηαο ηεο 

παξνρήο ππεξεζίαο θαηά παξέθθιηζε απηήο πνπ νξίδεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή φζσλ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, φηη νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη 

απηνπξνζψπσο. Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ ή απφ 
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άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη νη Οκφξξπζκεο θαη 

Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 

πξφζσπν. 

Β. ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γηα ηελ εξγαζία: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ  ΓΗΜΟΤ 

ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ», Αξηζκόο δηαθήξπμεο 16/2015,  24/03/2016 (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 απηφ ζα ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

ζπκπιεξσκέλε ζε έληππν ηεο ππεξεζίαο. 

 Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά.  

Παξαιαβή, απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ, ελζηάζεηο 

 Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα κέρξη ηελ 

ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη, εθφζνλ βεβαησζεί ε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε 

δηαγσληδφκελνπ, αλαγξάθεηαη ζ’ απηή θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο. 

 Όηαλ παξέιζεη ε ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε, θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη απηφ ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε απνδνρή 

κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο αλ ε επίδνζε πξνζθνξψλ πνπ άξρηζε 

πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο απνδνρήο ηνπο, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ψξα απηή. 

 Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε, αξρίδεη απφ 

ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδφζεθαλ 

θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα 

εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη, πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. 

 Ο εζσηεξηθφο θάθεινο πνπ έρεη ηελ θχξηα πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη ζ’ 

απηφλ ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ. 

 Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, νη παξεπξηζθφκελνη ζηελ αίζνπζα 

ηνπ δηαγσληζκνχ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη κπζηηθή. 

 Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηε ζπλέρεηα ζπλεδξηάδεη κπζηηθά ειέγρνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά 

έγγξαθα ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη απνθαζίδεη γηα απηνχο πνπ απνθιείνληαη. 

 Αθνινχζσο, ε ζπλεδξίαζε δηεμάγεηαη δεκφζηα, αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ απνθιείζζεθαλ, ν 

ιφγνο απνθιεηζκνχ ηνπο θαη αθνινπζεί ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνινίπσλ 

δηαγσληδνκέλσλ. Δάλ είλαη δπλαηφλ ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ απζεκεξφλ θαη ην 

αλαξηά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ.     

   

Δλζηάζεηο 

            Καηά ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ θαη ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Οη ελζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, κέρξη 

θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ ε έλζηαζε θαηαηεζεί ζην Γήκν, 

πξσηνθνιιείηαη θαη ηελ ίδηα εκέξα δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

            Σα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο κεηαβηβάδνληαη πξνο ηελ νηθνλνκηθή 

επηηξνπή γηα ηε ιήςε αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
: 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. 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
: Τπνγξαθή 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. 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ παξέρεηαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο κε πνζνζηφ ηξία  ηνηο εθαηό 

(3%) επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρωξίο ην Φ.Π.Α. θαη απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν Καξπελεζίνπ.. Η κε 

ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ή θαζπζηέξεζε ή άξλεζε αλάιεςεο απηψλ ζα 
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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. Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν.  

4.  Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζχλε ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ν
: 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 δεκνπξαζίαο  

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.  

 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
: Λνηπέο 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 

• 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). 

 

ΑΡΘΡΟ  16
ν
:  Λνγαξηαζκνί, Πιεξωκέο αλαδόρνπ 

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 κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 17
ν
:  Καλόλεο δεκνζηόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο 

 1. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπηεί ζε κηα (1) ηνπιάρηζηνλ ηνπηθή εθεκεξίδα θαηά ηα λφκηκα 

θαζψο, ζην website ηνπ δήκνπ, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δήκνπ.  

2. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ή ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ δεκνζηεχζεσλ 

ζηνλ Σχπν βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ν
: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ – ΠΡΟΘΗΚΔ 

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. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 19
ν
 : ΚΤΡΩΔΙ ΑΠΟ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

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 
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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. 

                                                            

Ο Γήκαξρνο 

 

νπιηώηεο Νηθόιανο 
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