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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο
Πιεξνθ.: Υξπζ. Γθηλλήο
Σειέθσλν: 22430-59508
fax: 22430-28440

ΤΠΗΡΔΙΑ :

«Απνθνκηδήο ησλ Οηθηαθψλ
Απνξξηκκάησλ απφ Οηθηζκνχο,
Σνπξηζηηθέο Πεξηνρέο θαη ηα
Νεζηά Φέξηκνο θαη Σέιελδνο
ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ»

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΘΔΜΑ: Γηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Απνθνκηδήο ησλ
Οηθηαθψλ Απνξξηκκάησλ απφ Οηθηζκνχο, Σνπξηζηηθέο Πεξηνρέο θαη ηα Νεζηά Φέξηκνο θαη
Σέιελδνο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ»
Ο Αληηδήκαξρνο
ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ
έρνληαο ππ’ φςηλ
1. Σν Π.Γ. 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ»

2. Σνλ Γ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν
209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
3. Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08
4. Σν άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4270/2014
5. Σν άξζξν 157 παξ.1α ηνπ Ν.4281/2014
6. Σν Π.Γ. 118/2007 & Π.Γ. 60/2007 κε αλαινγηθή εθαξκνγή.
7. Σελ κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ
8. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξερνχζεο ρξήζεσο θαη ζηνλ Κ.Α.Δ. 206277.0001 έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο.
9. Σελ Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσο:

Α/164/2015
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10. Σελ ππ’ Αξηζκ. 87/2015 Απφθαζε ηεο

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί

ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο .
11. Σελ ππ’ αξηζ.36/2015 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
απνθαζίζηεθε ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο λα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ
πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ.
12. Σν

ππ’

αξηζ.

2376/05-02-2015

πξσηνγελέο

αίηεκα

κε

αξηζ.

ΑΓΑΜ:15REQ002560137
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 132/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε
ΑΓΑΜ:15REQ002712641 πεξί έγθξηζεο ηεο Α/164/2015 Πξφηαζεο Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο ηνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο, έγθξηζε θαη δηάζεζεο πνζνχ
59.856,00€ ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ 20-6277.0001, έγθξηζε ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.
14. Σελ ππ’ αξηζ. 160/18763/01-09-2014 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Καιπκλίσλ πεξί
κεηαβίβαζεο εμνπζίαο

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ παξνρήο ηεο
ππεξεζίαο «Απνθνκηδήο ησλ Οηθηαθψλ Απνξξηκκάησλ απφ Οηθηζκνχο, Σνπξηζηηθέο
Πεξηνρέο θαη ηα Νεζηά Φέξηκνο θαη Σέιελδνο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ», κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπλνιηθά ρακειφηεξε
ηηκή, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πελήληα κηα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξώ
(51.600,00 €), πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π. Α.
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο «Πεξί εθηειέζεσο
ππεξεζηψλ» θαζψο θαη ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο θαη ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή
ηνπ έξγνπ, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ
Πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, ην αξγφηεξν κέρξη
ηελ 24ε Απξηιίνπ 2015, ώξα 11:00, ζην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν ηνπ Γήκνπ
Καιπκλίσλ, ελνξίαο Υξηζηνχ είηε απηνπξφζσπνο είηε κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή. ε
πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηελ επζχλε ηεο εκπξφζεζκεο θαηάζεζεο ηεο
πξνζθνξάο θέξεη ν ίδηνο ν δηαγσληδφκελνο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ
ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα
ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο
θαη επηζηξέθνληαη. ε πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο,
απηέο επηζηξέθνληαη.
3. Γελ επηηξέπνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο.
4. Οη ππνβαιιφκελεο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ
ηνπο ππνςεθίνπο γηα εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ
επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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5. Ο Γηαγσληζκφο θαη ε απνζθξάγηζε ησλ λνκίκσο ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ ζα
δηελεξγεζεί ζηηο 24 Απξηιίνπ 2015, θαη ώξα 11:00, κεηά ην πέξαο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνχ
6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
• Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα ηεο εκεδαπήο,
• Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή Πξνζθνξά.
• πλεηαηξηζκνί.
Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε
λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα "Δλσζε ή
Κνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε,
εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
8. Η ζρεηηθή δαπάλε, κέγηζηνπ χςνπο πελήληα κηα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξώ
(51.600,00 €), πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., ζα βαξχλεη ηνλ ηξέρνληα
ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ κε Κ.Α. 20-6277.0001,
«Γαπάλεο
ζπιινγήο
θαη
κεηαθνξάο
ζηεξεώλ
απνβιήησλ
θαη
αλαθπθιώζηκσλ πιώλ, κέζσ Γεκόζησλ πκβάζεσλ άξζξν 61 ηνπ
Ν.3979/2011» κε αξρηθή πίζησζε 60.000,00 € θαη αθνξά ηελ Τπεξεζία
Καζαξηόηεηαο ηεο Γηεύζπλζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ
Καιπκλίσλ. Η δαπάλε απηή ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο.

ΜΔΡΟ Α - ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ παξνρήο
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή.
Η ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε είλαη
αλνηθηή, κε ίζνπο φξνπο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε νηθνλνκηθή θαη
ηερληθφ-επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη πείξα.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη, θαηά αλψηαην φξην, ζην πνζφ ησλ
πελήληα κηα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξώ (51.600,00 €), πιένλ ηνπ
αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Γήκνο Καιπκλίσλ
- Σαρ. Γηεχζπλζε: Δλνξία Υξηζηνχ
- Σειέθσλα: 22430 59508
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- Fax : 22430 28440
- Ηιεθηξνληθή Γ/λζε: cgkinnis@hotmail.com

- Οιφθιεξε ε παξνχζα δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ ΚΗΜΓΗ ζηελ Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε www.eprocurement.gov.gr θαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.kalymnos.gov.gr.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ Γηαθήξπμε (ζε έληππε κνξθή)
εθηππψλνληάο ηελ απφ ην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΚΗΜΓΗ
ζηελ Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε www.eprocurement.gov.gr θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ www.kalymnos.gov.gr ή απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη
δηεπθξηλήζεηο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ κφλν εγγξάθσο θαη
ελππνγξάθσο κέρξη θαη πέληε (5) εκέξεο πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα
απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ
ΑΡΘΡΟ 5 : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα,
Δλψζεηο/Κνηλνπξαμίεο, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπλεηαηξηζκνί, ηεο
εκεδαπήο,
εθφζνλ
αζθνύλ
λόκηκα
ην
επάγγεικα
απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ θαη έρνπλ ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή εκπεηξία. Οη ελψζεηο θαη νη
θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ
λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα
πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο
λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ην δηαγσληζκό δελ γίλνληαη δεθηνί:
• Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
Πξνζθνξάο δελ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δελ θαιχπηνπλ ηα
θξηηήξηα επηινγήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαηά πεξίπησζε.
• Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή
Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
• Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε
ηειεζίδηθε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία
Δκπνξίνπ (πξψελ Τπ. Δκπνξίνπ).
• Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο σο άλσ
πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 6 : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
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Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο Πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ θάθειν κε
ηελ έλδεημε «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο», επί πνηλή
απνθιεηζκνύ, ηα
αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ
Ν.4281/2014 ζην Π.Γ. 118/2007 θαη ζην Π.Γ. 60/2007 θαη εηδηθφηεξα :
Α/Α
1

2

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ
Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ππνςεθίνπ γηα ηελ απφδεημε ησλ
λνκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ
εθπξνζψπεζεο
ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΗΛΧΔΙ
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α'75), ζηελ
νπνία :
—► Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν
ζπκκεηέρνπλ νη ππνςήθηνη.
—► Να δειψλεηαη φηη:
α. δελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί
β. δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ
—► Να δειψλεηαη φηη, νη ππνςήθηνη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε
ακεηάθιεηε απφθαζε :
1. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007
(Φ.Δ.Κ. 64/16.03.2007), δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα :
• ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ Δ
351 ηεο 29.01.1998, ζει. 1)
• δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μάηνπ 1997 (ΔΔ Ο 195 ηεο 25.06.1997, ζει. 1) θαη
ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔΔ 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2)
• απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
(ΔΔ Ο 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48)
• λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη
απφ ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο
Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ ηηο παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ Δ 166 ηεο 28.06.1991, ζει. 77 ηεο Οδεγίαο, ε νπνία
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ Δ 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (ΑΊ73) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε
ην Ν. 3424/2005 (Α'305).
2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο,
πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο
3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο
—► Να δειψλεηαη φηη, νη ππνςήθηνη δελ ηεινχλ :
• ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.
2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή
ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή
• αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ
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πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηνπ ππνςεθίνπ
—► Να δειψλεηαη φηη, νη ππνςήθηνη είλαη:
α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη β) θνξνινγηθά
ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο —► Να δειψλεηαη φηη, νη
ππνςήθηνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην.
—► Να δειψλεηαη φηη, δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ
πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007
θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο
φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο.
—► Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη
έγθαηξε πξνζθφκηζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.
118/2007.

3

Γήισζε ζηελ νπνία νη ππνςήθηνη ζα αλαθέξνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.

4

Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ
Ν.3863/2010 (Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο
ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο) θαη λα δειψλνπλ ζχκθσλα κε απηφ :
α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ,
β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο.
γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη,
δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο
λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα
πνζά.
ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα
θαζαξηζκφ ρψξσλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε
ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία. ηελ
πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ
θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ
ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ.
Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο
ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη
ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο),
δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε εμαίξεζε ηπρφλ
ηερληθνχο φξνπο πνπ δχλαληαη λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
Ο εληαίνη: ζθξαγηζκέλνη: θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:
«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 7392/17-04-2015 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ : 24/04/2015

6

15PROC002712891
2015-04-17
Γηα ηνλ δηαγσληζκό αλάδεημεο αλαδόρνπ παξνρήο ππεξεζηώλ απνθνκηδήο
ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ από νηθηζκνύο, ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα
λεζηά Φέξηκνο θαη Σέιελδνο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο Πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη νη ηξεηο (3) επηκέξνπο,
αλεμάξηεηνη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη, δειαδή:
Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά
ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
Β. «Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο», (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), ν νπνίνο
πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ, φπσο απηά
απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
Γ. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), ν νπνίνο
πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ, φπσο απηά
απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη
ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Με ηελ
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν ππνςήθηνο είλαη απνιχησο
ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο έξγνπ θαη φηη έρεη
κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ, ελψ
δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο πεξηνρέο
απνθνκηδήο ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ από ηνπο νηθηζκνύο, ηηο
ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα λεζηά Φέξηκνο θαη Σέιελδνο ηνπ Γήκνπ
Καιπκλίσλ πξηλ ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ επηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζε
νπνηνλδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Αλ
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην, ε δε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο,
θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Η πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά
ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηεπθξηλίζεηο, πνπ δίλνληαη απφ ηνπο
ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ Πξνζθνξψλ
ηνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: - Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π. Α. Πνζνζηφ Φ.Π.Α.
επί ηνηο εθαηφ (%). ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ν Φ.Π.Α., απηφο ζα
δηνξζψλεηαη
απφ
ηελ
Τπεξεζία.
Η
ηηκή
κε
θξαηήζεηο
ρσξίο
Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη
φηη, εθ' φζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, νη πξνζθνξέο ζα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ηελ παξαπάλσ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη
ν ειάρηζηνο αξηζκφο
πξνζθεξφκελσλ απνξξηκκαηνθφξσλ απνθνκηδήο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ λα είλαη
δπν (2). πγθεθξηκέλα έλα (1) απνξξηκκαηνθόξν όρεκα ηύπνπ πξέζαο, 10
έσο 15 θπβηθώλ θαη έλα (1) απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο αλνηρηνύ ηύπνπ,
2 έσο 3 θπβηθώλ. Δπίζεο ην ειάρηζην πξνζσπηθφ, πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν
7

15PROC002712891
2015-04-17
αλάδνρνο λα είλαη έναρ (1) οδηγόρ ν νπνίνο

ζα θαηέρνπλ ηηο εηδηθέο
πξνβιεπόκελεο από ηελ Διιεληθή λνκνζεζία άδειερ οδήγηζηρ και σειπιζμού
θαη ηέζζεπειρ (4) επγάηερ καθαπιόηηηαρ.

2

Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε επξψ
Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξνχζα αλάιπζε ή δελ είλαη
ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηνπο
θαζαξηζηέο/θαζαξίζηξηεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Η αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
δεηήζεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.
Οη ηηκέο λννχληαη ΥΧΡΙ ΟΡΟΤ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ,
ΑΤΞΟΜΔΙΧΗ θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ / ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Η παξαιαβή ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ
ππνςεθίσλ.
Η επηηξνπή δηελέξγεηαο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο θαη
απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ηε
δηαθήξπμε.
Πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο κεηά ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ
Τπεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο.
Δηδηθφηεξα ε Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ηεο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηεο ηειηθήο θαηάηαμήο ηνπο. Η Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηα
πξαθηηθά ηεο θαη εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλάζεζε θαη ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ο ππνςήθηνο, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εηδνπνηείηαη
εγγξάθσο απφ ηνλ Γήκν Καιπκλίσλ.
ΑΡΘΡΟ 10. ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ηνλ
Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο:
1. γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο,
2. εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,
3. εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο
φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ,
4. εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε παξνρήο
ππεξεζίαο.
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη δελ ζα έρνπλ
δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΜΒΑΗ
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Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα θαηαξηηζηεί απφ

ηελ ππεξεζία κε βάζε ηελ
Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα δηέπεηε απφ ην ειιεληθφ δίθαην.
Η ζχκβαζε θαηηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη (Γηαθήξπμε, φξνη
ζπκθσληψλ, Πξνζθνξέο θιπ) εθηφο απφ πξνθαλή ζθάικαηα ή παξαδξνκέο.
1. Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα έμη (6) κελώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, εθηφο θαη αλ
νξηζηεί δηαθνξεηηθά θαηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο
ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηνλ Γήκν Καιπκλίσλ.
3. Η ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ
ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν
ηεο παξνχζαο..
4. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην εγγξάθσο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ
Π.Γ. 118/2007, Π.Γ. 28/80.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ - ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ- ΚΤΡΧΔΙ
1. Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε νθείιεη λα ππνβάιιεη
εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο:
- Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε
εγγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ κε ηελ νπνία λα
πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ. Απφ ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ ζα πξέπεη
λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δπηκειεηήξην ηφζν θαηά ηελ
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ φζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ.
- Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, άξζξν 43 ηνπ
Π.Γ. 60/2007. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην ηειεπηαίν ηξίκελν πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ.
- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη
λα έρεη εθδνζεί ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ.
- Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο
ζ' απηφλ.
- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ.
- ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή
δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ πνπ γίλεηαη
ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν
ππνςήθηνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε.
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Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά

εληφο είθνζη (20)

εκεξψλ ηφηε θεξχζζεηαη έθπησηνο.
2. Ο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο, είλαη
ππνρξεσκέλνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ΠΓ 28/80 λα πξνζέιζεη κέζα ζε
πξνζεζκία φρη κηθξφηεξε ησλ 5 εκεξψλ νχηε κεγαιχηεξε ησλ 10 απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο, ζηνλ Γήκν Καιπκλίσλ ζηελ Κάιπκλν
θαη ζην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο ηα
παξαθάησ ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα:
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη εηαηξεία ή έλσζε πξνζψπσλ, ηα
έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ, πνπ ζα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε.

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζα αλέξρεηαη ζην
5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α., κε ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν θαηά ηξεηο (3)
κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν.
3. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε εληφο
ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ νξίζηεθε ή αξλεζεί λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε
Αλαζέηνπζα Αξρή επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο
4. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο Τπεξεζίαο, γηα
θάζε ζεηηθή δεκηά ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ Αλαδφρνπ
λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθαλ.
5. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο έρεη ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη ππαλαρσξεί ή
δειψλεη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή ε Τπεξεζία δηαπηζηψλεη ζνβαξή
αζπλέπεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ή δελ αληαπνθξίλεηαη κέζα ζηηο
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θεξχζζεη ηνλ
κεηνδφηε έθπησην, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη
ηνπ επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία θπξψζεηο.

ΑΡΘΡΟ 13- ΠΛΗΡΧΜΗ
1. Η αλάδνρνο εηαηξεία επηβαξχλεηαη κε ηηο εμήο θξαηήζεηο επί ηνπ πνζνχ ρσξίο
ΦΠΑ:
α. 3% ππέξ ηνπ ΜΣΠΤ
β. 2% ραξηφζεκν επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ.
γ. 20% ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ θαη
δ. παξαθξάηεζε θφξνπ 8% ζχκθσλα κε ην εδάθ. ζη. παξ.1 άξζξν 55 ηνπ
λ.2238/94 (ΦΔΚ 151/Α/94).
ε. 0,1% ππέξ Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην λ.
4013/2011 (ΦΔΚ Α' 204).
2. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π. Α.) βαξχλεη ην Διιεληθφ Γεκφζην.
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3. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο
ηνπ ηηκνινγίνπ, κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
ΑΡΘΡΟ 14: ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
ηελ πεξίπησζε πνπ, ζα δηαπηζησζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη
Παξαιαβήο Δξγαζηψλ φηη ππάξρεη πιεκκειήο θαζαξηζκφο, ηφηε, ν Γήκνο Καιπκλίσλ
έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηθφςεη πνζνζηφ κέρξη 50% θαη φρη ιηγφηεξν απφ 10% ηεο
κεληαίαο απνδεκίσζεο ή λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ηεξήζεη νπνηνλδήπνηε φξν ηεο
ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ν Γήκνο Καιπκλίσλ δηθαηνχηαη θαηά ηελ απφιπηε
θξίζε ηνπ, κνλνκεξψο θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε
ζχκβαζε, λα εηζπξάμεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε
απφ ηνλ αλάδνρν γηα θάζε δεκηά πξνεξρφκελε απφ ηελ αζέηεζε ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο.
Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 79 - 85 ηνπ Ν. 2362/95, ηνπ Π.Γ. 118/2007 «πεξί θαλνληζκνχ
πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ» ηνπ Π.Γ.28/80.
ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Η
επίβιεςε ηεο αθξηβνχο θαη πνηνηηθήο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζα αλαηεζεί
ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο κε
απφθαζε ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. Απφ ηελ ίδηα επηηξνπή αμηνινγείηαη θαη ε
ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ Τπεξεζία, ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο παξνρήο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ζε φια ηα
ζηάδηα.
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο
ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή
ηεο.
Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν
Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε
γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.
Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή
πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η κέιινπζα λα ππνγξαθεί χκβαζε, ζα δηέπεηε απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Ο
Αλάδνρνο θαη ν Γήκνο Καιπκλίσλ ζα πξνζπαζήζνπλ λα ξπζκίδνπλ ζπλαηλεηηθά θάζε
δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο ζχκβαζεο.
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Κάζε δηαθνξά ή ακθηζβήηεζε, πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ
Γήκνπ Καιπκλίσλ θαη ζα αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζα επηιχεηαη απφ ηα
αξκφδηα ηαθηηθά Γηθαζηήξηα ηεο Καιχκλνπ.
Γχλαηαη επίζεο, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, νπνηαδήπνηε
δηαθνξά ή δηαθσλία πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ χκβαζε, λα επηιπζεί ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο άξζξν 867 θαη επφκελα. Ο Γήκνο
Καιπκλίσλ δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ
απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ
θ.ιπ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα
εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.

ΜΔΡΟ Β - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ (ΔΞΟΠΛΙΜΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΙΧΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ -ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΧΝ)
1.

Οη πξνο θαζαξηζκφ ρψξνη είλαη νη εμήο:
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

1

Τπηπεζίερ Καθαπιόηηηαρ νήζος
Φεπίμος
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Καζαξηζκόο θεληξηθήο παξαιίαο,
κνλνπαηηώλ νηθηζκνύ, ρεξζαίωλ ρώξωλ
ηωλ ιηκελίζθωλ.
γ) Η κεηαθνξά ηωλ απνξξηκκάηωλ ζηελ
Κάιπκλν ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Γήκν.
δ) Απνθνκηδή ηωλ νγθώδε αληηθεηκέλωλ.
Τπηπεζίερ Καθαπιόηηηαρ νήζος
Σελένδος
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Καζαξηζκόο θεληξηθήο παξαιηαθήο
δώλεο, ηωλ κνλνπαηηώλ νηθηζκνύ θαη
κνλνπαηηώλ πξόζβαζεο ηωλ παξαιηώλ,
παξαιίεο, ρεξζαίωλ ρώξωλ ηωλ
ιηκελίζθωλ.
γ) Μεηαθνξά ηωλ απνξξηκκάηωλ κε
βάξθα ζην ιηκελίζθν Μειηηζάρα Καιύκλνπ
θαη κεηαθόξηωζε ηνπο ζε όρεκα ηνπ
αλαδόρνπ.
δ) Απνθνκηδή ηωλ νγθώδε αληηθεηκέλωλ.
Οικιζμοί Σοςπιζηικών πεπιοσών
Καζηέιη - Αξκεόο - Μαζζνύξη- ΜπξηηέοΜειηηζαρά
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Απνθνκηδή ηωλ νγθωδώλ αληηθεηκέλωλ.
Κενηπικόρ οδικόρ άξοναρ ηοςπιζηικών
πεπιοσών
Μπξηηέο-Γαϊδνπξόξαρν-Διηέο-Πιαηύ Γηαιό
Ληλάξηα-Καληνύλη.
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο

2

3

4

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
5 θνξέο αλά εβδνκάδα

5 θνξέο αλά εβδνκάδα

7 θνξέο αλά εβδνκάδα
Καζεκεξηλά

6 θνξέο αλά εβδνκάδα
Από Γεπηέξα έωο Σάββαην
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θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
5

6

7

8

9

10

β) Απνθνκηδή ηωλ νγθωδώλ αληηθεηκέλωλ.
Οικιζμόρ Βαθύ
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Απνθνκηδή ηωλ νγθωδώλ αληηθεηκέλωλ.
Κενηπικόρ οδικόρ άξοναρ
Φώξα - Πόζηα (Όια ηα θεληξηθά Φώξαο Ταμηάξρε - Πνηακνί έωο Ληκάλη θαη ζέξκα,
από Ληκάλη όια ηα θεληξηθά έωο Λαθάζη,
από Γήκν όια ηα θεληξηθά έωο ηε Φώξα,
Αγ. Νεθηάξην θαη Πνηακό Βνύξνπ).
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
ςνοικίερ Οικιζμού Υώπαρ
(Παναγία, Σκάφη, Πρόδρομο έως ΔΕΥΑΚ )
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
ςνοικίερ Οικιζμού Πόθιαρ
( Αλάζηαζε, Αγ. Μάκκα, Αγ. Τξηάδα,
Μνπζείν, Αγ. Γεώξγην, Δπαγγειίζηξηα,
Υπαπαληή, Παηήηξηεο, Βαζηιηθά - Αγ.
Θενιόγνο, Αγ. Βαζίιεην, Αγ. Νηθόιαν )
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
Πάποδοι Οικιζμού Πόθιαρ
(Φαληαξία ζηελό δηπιά απ' ηε πηηζαξία
PORTO , ζηελά ΚΑΠΗ & πίζω απ' ηελ ALFA
BANK, από Δζληθή Τξάπεδα - Φαληαξία
έωο 3ν Γ.Σ., Ακνπδάξα, άζπα Καδώλε,
Αγ. Νηθνιάνπ,)
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
ςνοικίερ Βοθύνοι & Βλςσάδια
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.

6 θνξέο αλά εβδνκάδα
Από Γεπηέξα έωο Σάββαην
1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην

1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην

1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην

1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην

1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην

2.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην αλάινγν, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ,
πξνζσπηθφ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν από έλα (1) απνξξηκκαηνθόξν
όρεκα ηύπνπ πξέζαο, 10 έσο 15 θπβηθώλ θαη έλα (1) απνξξηκκαηνθόξνπ
νρήκαηνο αλνηρηνύ ηύπνπ, 2 έσο 3 θπβηθώλ. Δπίζεο έλαο (1) νδεγόο ν
νπνίνο ζα θαηέρνπλ ηηο εηδηθέο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία άδεηεο
νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ θαη ηέζζεξεηο (4) εξγάηεο θαζαξηόηεηαο.
3.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε
ησλ κεραλεκάησλ - ζπζθεπψλ θαη ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ρψξσλ δεκνζίσλ
θηηξίσλ.
4.
Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.
5.
Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε
δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο,
αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ
ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε γηα ηε δηελέξγεηα
ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ.
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6. Σα εξγαιεία - κέζα θαζαξηζκνύ θαη ηα κεραλήκαηα πνπ απαηηνύληαη
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο θαη ππνρξενχηαη λα ηα παξέρεη θαζ' φιε ηελ
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.

ΓΔΝΙΚΑ-ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΟΙ ΟΡΟΙ
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεί φηη νπδεκία εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε ζα έρεη κε ην Γήκν
Καιπκλίσλ
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ή βιάβεο πνπ
ζα πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ή παξάβαζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ ηδίνπ ή ησλ
ππαιιήισλ ηνπ.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί
ζην Γήκν Καιπκλίσλ, ζηνπο αληίζηνηρνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη λα πξνζθνκίζεη
ζην Γήκν Καιπκλίσλ. ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα αζθάιηζήο ζε θάζε δήηεζε
(αληίγξαθν ΑΠΓ ηνπ ΙΚΑ).
Ο αλάδνρνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ
ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο λφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ
εξγαζία ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (εξγαηηθή λνκνζεζία) θαη ηηο επηκέξνπο
δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, σξάξην, θνξνινγία, αηπρήκαηα, απνδεκηψζεηο θιπ.
Ο Γήκνο Καιπκλίσλ έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί απφ ηνλ αλάδνρν ηελ
αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ζεσξεί αθαηάιιειν.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη ππξαζθάιεηαο
ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ δνζεί γηα θχιαμε ησλ πξαγκάησλ ηνπ.

Σ ΔΥΝΙΚΗ

ΔΚΘΔΗ

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνηείλεηαη ε αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ
απνθνκηδή ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ απφ νηθηζκνχο, ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα
λεζηά Φέξηκνο θαη Σέιελδνο πνπ αλήθνπλ ζηελ δηνηθεηηθή κέξηκλα ηνπ Γήκνπ
Καιπκλίσλ. Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηνλ
ρεηξσλαθηηθφ θαζαξηζκφ ησλ νηθηζκψλ, παξαιηψλ, ιηκελίζθσλ, ησλ λεζηψλ
Φεξίκνπ θαη Σειέλδνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

1

Τπηπεζίερ Καθαπιόηηηαρ νήζος
Φεπίμος
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Καζαξηζκόο θεληξηθήο παξαιίαο,
κνλνπαηηώλ νηθηζκνύ, ρεξζαίωλ ρώξωλ
ηωλ ιηκελίζθωλ.
γ) Η κεηαθνξά ηωλ απνξξηκκάηωλ ζηελ
Κάιπκλν ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Γήκν.
δ) Απνθνκηδή ηωλ νγθώδε αληηθεηκέλωλ.

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
5 θνξέο αλά εβδνκάδα
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2
Τπηπεζίερ Καθαπιόηηηαρ νήζος

3

4

5

6

7

8

9

Σελένδος
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Καζαξηζκόο θεληξηθήο παξαιηαθήο
δώλεο, ηωλ κνλνπαηηώλ νηθηζκνύ θαη
κνλνπαηηώλ πξόζβαζεο ηωλ παξαιηώλ,
παξαιίεο, ρεξζαίωλ ρώξωλ ηωλ
ιηκελίζθωλ.
γ) Μεηαθνξά ηωλ απνξξηκκάηωλ κε
βάξθα ζην ιηκελίζθν Μειηηζάρα Καιύκλνπ
θαη κεηαθόξηωζε ηνπο ζε όρεκα ηνπ
αλαδόρνπ.
δ) Απνθνκηδή ηωλ νγθώδε αληηθεηκέλωλ.
Οικιζμοί Σοςπιζηικών πεπιοσών
Καζηέιη - Αξκεόο - Μαζζνύξη- ΜπξηηέοΜειηηζαρά
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Απνθνκηδή ηωλ νγθωδώλ αληηθεηκέλωλ.
Κενηπικόρ οδικόρ άξοναρ ηοςπιζηικών
πεπιοσών
Μπξηηέο-Γαϊδνπξόξαρν-Διηέο-Πιαηύ Γηαιό
Ληλάξηα-Καληνύλη.
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Απνθνκηδή ηωλ νγθωδώλ αληηθεηκέλωλ.
Οικιζμόρ Βαθύ
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Απνθνκηδή ηωλ νγθωδώλ αληηθεηκέλωλ.
Κενηπικόρ οδικόρ άξοναρ
Φώξα - Πόζηα (Όια ηα θεληξηθά Φώξαο Ταμηάξρε - Πνηακνί έωο Ληκάλη θαη ζέξκα,
από Ληκάλη όια ηα θεληξηθά έωο Λαθάζη,
από Γήκν όια ηα θεληξηθά έωο ηε Φώξα,
Αγ. Νεθηάξην θαη Πνηακό Βνύξνπ).
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
ςνοικίερ Οικιζμού Υώπαρ
(Παναγία, Σκάφη, Πρόδρομο έως ΔΕΥΑΚ )
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
ςνοικίερ Οικιζμού Πόθιαρ
( Αλάζηαζε, Αγ. Μάκκα, Αγ. Τξηάδα,
Μνπζείν, Αγ. Γεώξγην, Δπαγγειίζηξηα,
Υπαπαληή, Παηήηξηεο, Βαζηιηθά - Αγ.
Θενιόγνο, Αγ. Βαζίιεην, Αγ. Νηθόιαν )
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
Πάποδοι Οικιζμού Πόθιαρ
(Φαληαξία ζηελό δηπιά απ' ηε πηηζαξία
PORTO , ζηελά ΚΑΠΗ & πίζω απ' ηελ ALFA
BANK, από Δζληθή Τξάπεδα - Φαληαξία
έωο 3ν Γ.Σ., Ακνπδάξα, άζπα Καδώλε,
Αγ. Νηθνιάνπ,)
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο

5 θνξέο αλά εβδνκάδα

7 θνξέο αλά εβδνκάδα
Καζεκεξηλά

6 θνξέο αλά εβδνκάδα
Από Γεπηέξα έωο Σάββαην

6 θνξέο αλά εβδνκάδα
Από Γεπηέξα έωο Σάββαην
1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην

1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην
1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην

1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην
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θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
10

ςνοικίερ Βοθύνοι & Βλςσάδια
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.

1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην

Ο ρξφλνο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ απνθνκηδήο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ
θαη ησλ νγθψδε αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη νη ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ γηα ηα λεζηά
Φέξηκν θαη Σέιελδν, πξνηείλεηαη λα είλαη έμη (6) κήλεο από ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο.
Μεηά απφ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ,
πξνηείλεηαη νη αλαηηζέκελεο εξγαζίεο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο πεξηνρέο φπσο
αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ζε ζπρλφηεηα εξγαζηψλ απνθνκηδήο ή
ρεηξσλαθηηθνχ θαζαξηζκνχ φπσο νξίδεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ, αθελφο
δηφηη ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο πνζφηεηεο
απνξξηκκάησλ, αθεηέξνπ δε ειιείςεη επαξθνχο πξνζσπηθνχ θαη απνξξηκκαηνθφξσλ
νρεκάησλ, θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ, ελεξγνχζα σο
επηθνπξηθή ζην έξγν ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
Η εθαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ζπγθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκνχ, ζα
θαζνξίδεηαη κε εηζήγεζε ηεο ππεχζπλεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ
Καιπκλίσλ φπσο απηή ζα αμηνινγεί ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ
λα απνηξέπεηαη ε κεηαηξνπή ησλ κέζσλ ζπιινγήο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ
ζε εζηίεο κόιπλζεο θαη λα δηαζθαιίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζπλζήθεο πγηεηλήο
ζηνπο ρψξνπο ηνπνζέηεζεο ησλ θάδσλ. Πξψηηζηνο ζθνπφο ηεο Τπεξεζίαο
Καζαξηφηεηαο είλαη λα δηαηεξεί θαη λα δηαζθαιίδεη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα
ηελ θαζαξηόηεηα ζην λεζί, ηελ πγεηνλνκηθή πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ αιιά
θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ ρώξσλ ζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ ζε όιεο ηηο
πεξηνρέο ηνπ λεζηνύ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Η Τπεξεζία Καζαξηφηεηνο εθ’ φζνλ θξίλεη απαξαίηεην θαη θαηφπηλ έγθπξεο
ελεκέξσζεο ηνπ αλαδφρνπ ησλ εξγαζηψλ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ην
πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ ή λα αιιάμεη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ
νρεκάησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, εάλ θξίλεη φηη έηζη επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. Η Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο αλεπηθχιαθηα
κπνξεί λα πξνβεί ζε νπνηνλδήπνηε ππεξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ εθ' φζνλ θξίλεη φηη
επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ή ρξίδεη αλάγθε αληηκεηψπηζεο
έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ, ή εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή επίηεπμε ησλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα
δεκηνπξγεί ελ γέλεη θνιιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ αθφκα θαη ζηελ
αηζζεηηθή ηνπο. Σαπηφρξνλα ην παξαγφκελν έξγν λα επηηπγράλεηαη κε ην ρακειφηεξν
γηα απηήλ θφζηνο.
Πξνηείλεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ απνξξηκκαηνθφξσλ
απνθνκηδήο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ λα είλαη δπν (2). πγθεθξηκέλα έλα (1)
απνξξηκκαηνθόξν όρεκα ηύπνπ πξέζαο, 10 έσο 15 θπβηθώλ θαη έλα (1)
απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο αλνηρηνύ ηύπνπ, 2 έσο 3 θπβηθώλ. Σα
απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα νθείινπλ λα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ ηύπνπ
θαηαζθεπαζηή θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί
αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο. Θα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
ηζρύνπλ γηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά ή ηα
Δζληθά πξφηππα πνπ ηζρχνπλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ ή Δπξσπατθέο
ηερληθέο εγθξίζεηο ή ηέινο θνηλέο αλαγλσξηζκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Να
δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν εηδηθή άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα έρνπλ
ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ Κ.Σ.Δ.Ο. Να έρνπλ
αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ηξίηνπ γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο φπσο
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νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Να δηαζέηνπλ ηηο εηδηθέο πξνβιεπόκελεο άδεηεο θαη
λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα Κ.Ο.Κ.
θαη ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Θα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία πεξί αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο.
Πξνηείλεηαη ην ειάρηζην πξνζσπηθφ, πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν αλάδνρνο λα
είλαη έλαο (1) νδεγόο ν νπνίνο ζα θαηέρνπλ ηηο εηδηθέο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ
Διιεληθή λνκνζεζία άδεηεο νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ θαη ηέζζεξεηο (4) εξγάηεο
θαζαξηόηεηαο. Δηδηθά γηα ηνπο εξγάηεο θαζαξηφηεηαο ησλ λήζσλ Φεξίκνπ θαη
Σειέλδνπ επηζπκεηφ είλαη λα είλαη κόληκνη θάηνηθνη ησλ πξναλαθεξόκελσλ
λεζηώλ, δεδνκέλνπ ησλ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ αθηνπιντθήο δηαζχλδεζεο ησλ
λεζηψλ απηψλ κε ηελ λήζν Κάιπκλν θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ εξγαζηψλ πνπ
αλαθέξεη σο ψξα πξνζέιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο λα
είλαη θαζεκεξηλά εθηφο Κπξηαθήο ζηηο 07:00 πξν κεζεκβξίαο.
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα ηελ εγθεθξηκέλε ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο θαζψο
θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο θαη ηηο Γηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηα Γεκφζηεο πκβάζεηο
Παξνρήο Τπεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. Οη
δεηνχκελεο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ πνπ
ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα κειέηε.
Σα ηερληθά ζηνηρεία θαη νη φξνη ηεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ αλαθέξνληαη
ιεπηνκεξψο ζην ηεχρνο Σ.Π. (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ηεο παξνχζαο κειέηεο θαζψο
θαη ζηα ηεχρε ηεο Δ..Τ. (Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ) θαη ηεο Γ..Τ. (Γεληθήο
πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ).
Η δαπάλε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απνθνκηδήο νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ
θαη ππεξεζηψλ ρεηξσλαθηηθψλ θαζαξηζκψλ, πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ
59.856,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 16%. Δίλαη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή
πίζησζε ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ γηα ην έηνο 2015 κε
Κ.Α. 20-6277.0001, «Γαπάλεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ
απνβιήησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιώλ, κέζσ Γεκόζησλ πκβάζεσλ άξζξν
61 ηνπ Ν.3979/2011» κε αξρηθή πίζησζε 60.000,00 € θαη αθνξά ηελ Τπεξεζία
Καζαξηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
Οη ππεξεζίεο απνθνκηδήο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ρεηξσλαθηηθήο
θαζαξηφηεηαο ζα εθηειεζηνχλ κε αλάζεζε ζε εηαηξεία θαζαξηζκνχ θηηξίσλ. Η
αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ δηεμαγσγή δηαδηθαζίαο
δεκφζηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ, κε φξνπο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 πεξί «εθηειέζεσλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ
ησλ Ο.Σ.Α.», ηνπ Ν. 2362/95 πεξί «πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ
δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/08.6.2006
ηεχρνο Α ' ) πεξί «θχξσζεο ηνπ Νένπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» φπσο απηέο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ηνπ Ν. 3979/11 (ΦΔΚ 138/16.06.2011 ηεχρνο Α ' )
πεξί «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» άξζξν 61, ηνπ Ν.
4071/12 (ΦΔΚ 85/11.5.2012 ηεχρνο Α ' ) πεξί «ξπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε,
ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο
2009/50/» άξζξν 6 παξάγξαθνο 14.
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν θφζηνπο φισλ ησλ
πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ θαη όζσλ νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε, ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ.
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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΑΡΘΡΟ 1ν
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΔΤΥΗ & ΟΝΟΜΑΙΔ
Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) αθνξά ηνπο γεληθνχο
ζπκβαηηθνχο φξνπο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί ε αλάζεζε παξνρήο
ππεξεζηώλ γηα ηελ απνθνκηδή ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ από νηθηζκνύο,
ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα λεζηά Φέξηκνο θαη Σέιελδνο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
Οη νλνκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε έρνπλ ηελ αθφινπζε ζεκαζία:
α) «Δξγνδφηεο» ή «Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ)» ή «Αλαζέηνπζα Αξρή» : Ο Γήκνο
Καιπκλίσλ.
β) «Αλάδνρνο» φζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, Δλψζεηο/Κνηλνπξαμίεο πνπ αζθνχλ λφκηκα
ην επάγγεικα ηνπ θαζαξηζκνχ θηηξίσλ θιπ.
γ) «Γεκνπξαηνχζα Αξρή» ή (ΓΑ)» θαη «Αλαζέηνπζα Αξρή»: Ο Γήκνο Καιπκλίσλ.
δ) «Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία»: Η Γ/λζε Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
ε) «Γηαγσληδφκελνο»- « Πξνζθέξσλ» : Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πνπ ζα
ππνβάιιεη πξνζθνξά.
ζη) «Πξντζηακέλε Αξρή»: To Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηά
πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ
δ) «Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ» : Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξνζθνξψλ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ
θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο.
ε) «Δθπξφζσπνο»: Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα, πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ
ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο
έλσζεο.
ζ) «Αλάδνρνο» : Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ
ηεχρνο.
η) «Καηαθχξσζε» : Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ην
απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν.
ηα) «Σεχρε Γηαγσληζκνχ» : Κάζε ηεχρνο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη δηαηίζεηαη
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηαδηθαζίαο, κε ηελ ζεηξά ηζρχνο ηνπο.
ηβ) «χκβαζε» : Η έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε
νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο. Σα πκβαηηθά ηεχρε είλαη ηα
παξαθάησ, θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζ’ απηά φξσλ, ε ζεηξά
ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο:
1. Η χκβαζε
2. Η Γηαθήξπμε
3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά δηαγσληδφκελνπ
4. Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ
5. Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ)
6. Σερληθή πεξηγξαθή
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ηγ) «πκβαηηθφ Σίκεκα» : Η ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε

παξνρή ηεο

ππεξεζίαο.
ηδ) «Δπηηξνπή Παξαιαβήο (Δ.Π.)» : Οκάδα πξνζψπσλ, νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα εθπξνζσπεί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ εθηέιεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ ή θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλήθνπλ δπλάκεη ηεο χκβαζεο
θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν.
ΑΡΘΡΟ 2ν
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Γ..Τ.)
Σν ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) πεξηιακβάλεη ηνπο γεληθνχο φξνπο,
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ, πξφθεηηαη λα γίλεη ε αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ απνθνκηδή ησλ
νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ από νηθηζκνύο, ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα λεζηά Φέξηκνο
θαη Σέιελδνο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
Δηδηθφηεξα:
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνθνκηδή ησλ αζηηθψλ θαη ρνλδξνεηδψλ απνξξηκκάησλ
φισλ ησλ παξαθάησ ρψξσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

1

Τπηπεζίερ Καθαπιόηηηαρ νήζος
Φεπίμος
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Καζαξηζκόο θεληξηθήο παξαιίαο,
κνλνπαηηώλ νηθηζκνύ, ρεξζαίωλ ρώξωλ
ηωλ ιηκελίζθωλ.
γ) Η κεηαθνξά ηωλ απνξξηκκάηωλ ζηελ
Κάιπκλν ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Γήκν.
δ) Απνθνκηδή ηωλ νγθώδε αληηθεηκέλωλ.
Τπηπεζίερ Καθαπιόηηηαρ νήζος
Σελένδος
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Καζαξηζκόο θεληξηθήο παξαιηαθήο
δώλεο, ηωλ κνλνπαηηώλ νηθηζκνύ θαη
κνλνπαηηώλ πξόζβαζεο ηωλ παξαιηώλ,
παξαιίεο, ρεξζαίωλ ρώξωλ ηωλ
ιηκελίζθωλ.
γ) Μεηαθνξά ηωλ απνξξηκκάηωλ κε
βάξθα ζην ιηκελίζθν Μειηηζάρα Καιύκλνπ
θαη κεηαθόξηωζε ηνπο ζε όρεκα ηνπ
αλαδόρνπ.
δ) Απνθνκηδή ηωλ νγθώδε αληηθεηκέλωλ.
Οικιζμοί Σοςπιζηικών πεπιοσών
Καζηέιη - Αξκεόο - Μαζζνύξη- ΜπξηηέοΜειηηζαρά
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Απνθνκηδή ηωλ νγθωδώλ αληηθεηκέλωλ.

2

3

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
5 θνξέο αλά εβδνκάδα

5 θνξέο αλά εβδνκάδα

7 θνξέο αλά εβδνκάδα
Καζεκεξηλά
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4
Κενηπικόρ οδικόρ άξοναρ ηοςπιζηικών

5

6

7

8

9

10

πεπιοσών
Μπξηηέο-Γαϊδνπξόξαρν-Διηέο-Πιαηύ Γηαιό
Ληλάξηα-Καληνύλη.
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Απνθνκηδή ηωλ νγθωδώλ αληηθεηκέλωλ.
Οικιζμόρ Βαθύ
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
β) Απνθνκηδή ηωλ νγθωδώλ αληηθεηκέλωλ.
Κενηπικόρ οδικόρ άξοναρ
Φώξα - Πόζηα (Όια ηα θεληξηθά Φώξαο Ταμηάξρε - Πνηακνί έωο Ληκάλη θαη ζέξκα,
από Ληκάλη όια ηα θεληξηθά έωο Λαθάζη,
από Γήκν όια ηα θεληξηθά έωο ηε Φώξα,
Αγ. Νεθηάξην θαη Πνηακό Βνύξνπ).
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
ςνοικίερ Οικιζμού Υώπαρ
(Παναγία, Σκάφη, Πρόδρομο έως ΔΕΥΑΚ )
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
ςνοικίερ Οικιζμού Πόθιαρ
( Αλάζηαζε, Αγ. Μάκκα, Αγ. Τξηάδα,
Μνπζείν, Αγ. Γεώξγην, Δπαγγειίζηξηα,
Υπαπαληή, Παηήηξηεο, Βαζηιηθά - Αγ.
Θενιόγνο, Αγ. Βαζίιεην, Αγ. Νηθόιαν )
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
Πάποδοι Οικιζμού Πόθιαρ
(Φαληαξία ζηελό δηπιά απ' ηε πηηζαξία
PORTO , ζηελά ΚΑΠΗ & πίζω απ' ηελ ALFA
BANK, από Δζληθή Τξάπεδα - Φαληαξία
έωο 3ν Γ.Σ., Ακνπδάξα, άζπα Καδώλε,
Αγ. Νηθνιάνπ,)
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.
ςνοικίερ Βοθύνοι & Βλςσάδια
α) Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ από ηνπο
θάδνπο θαη ηηο κεκνλωκέλεο ζαθνύιεο.

6 θνξέο αλά εβδνκάδα
Από Γεπηέξα έωο Σάββαην

6 θνξέο αλά εβδνκάδα
Από Γεπηέξα έωο Σάββαην
1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην

1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην
1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην

1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην

1 θνξά αλά εβδνκάδα
Μόλν Σάββαην

ΑΡΘΡΟ 3ν
ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. Σν Π.Γ. 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ»
2. Σνλ Γ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν
209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
3. Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08
4. Σν άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4270/2014
5. Σν άξζξν 157 παξ.1α ηνπ Ν.4281/2014
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6. Σν Π.Γ. 118/2007 & Π.Γ. 60/2007 κε αλαινγηθή εθαξκνγή.
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ & ΔΙΡΑ ΙΥΤΟ ΑΤΣΧΝ.
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ
ηνπο ηα παξαθάησ :
1) Η Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ
2) Η Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο
3) Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
4) Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
5) Σερληθή Έθζεζε- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
6) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο

ΑΡΘΡΟ 5ν
ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ.
Η εθηέιεζε ηεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ Πξόρεηξν
Γηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπλνιηθά Υακειόηεξε Σηκή Πξνζθνξάο γηα
ηνλ Γήκν Καιπκλίσλ, κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.28/80.
ΑΡΘΡΟ 6ν
ΓΔΚΣΟΙ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί αλαγλσξηζκέλνη πάξνρνη ησλ δεκνπξαηνχκελσλ
ππεξεζηψλ, εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή Δπαγγεικαηηθή νξγάλσζε.
ΑΡΘΡΟ 7ν
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ, ελψπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο ή λα
απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά θαη λα παξαιεθζνχλ - πξσηνθνιιεζνχλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ δήκνπ
Καιπκλίσλ κε επζχλε ησλ δηαγσληδφκελσλ κέρξη ηηο 22-04-2015 θαη ψξα 10:00
Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο.
Οη πξνζθνξέο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ, Γεκνηηθψλ
παξαξηεκάησλ θαη Γεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, δελ γίλνληαη δεθηέο.
Η επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
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ΑΡΘΡΟ 10

ν

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Οη ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ
πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα ηελ ψξα πνπ ιήγεη ε παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. ην θάθειν πνπ
παξαδίδεηαη απηνπξνζψπσο ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, γξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ν
νπνίνο γξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθφ, επίζεο δε γξάθεηαη ζε απηφ θαη ε ηπρφλ επίδνζε πξνζθνξάο
ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ην εθ ηεο αηηίαο απηήο
απαξάδεθην ηεο πξνζθνξάο. Αχμσλ αξηζκφο αλαγξάθεηαη θαη ζηηο πξνζθνξέο πνπ
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ή κε άιιν ηξφπν.
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκφζηα θαη αξρίδεη
απφ ηελ Δπηηξνπή ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ θαηά ζεηξά επίδνζεο
απνζθξαγίδνληαη ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ν θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο κνλνγξάθνληαη
θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα ζε θάζε θάθειν επξηζθφκελα έγγξαθα πεξηιεπηηθά κελ, αιιά
θαηά ηξφπν πνπ λα δείρλεη εάλ ζπκθσλνχλ ή φρη κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, γεγνλφο πνπ
αλαθνηλψλεηαη ζηνπο παξηζηακέλνπο.
Ο εζσηεξηθφο θάθεινο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αλνηθηφ θάθειν θαη πνπ πεξηέρεη ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο, γξάθεηαη δε πάλσ ζ΄ απηφλ ν ίδηνο αξηζκφο ηνπ
εμσηεξηθνχ θαθέινπ.
Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, νη επξηζθφκελνη ζηελ
αίζνπζα ηνπ Γηαγσληζκνχ, εμέξρνληαη θαη ε Δπηηξνπή κφλε ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα
ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απνθαζίδεη γη΄ απηνχο πνπ ζα απνθιεηζηνχλ.
Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ λα ηνλ θάλεη ζε άιιε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ εθείλε ζα νξίζεη.
ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε μαλαγίλεηαη δεκφζηα θαη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλψλεη
ηνπο απνθιεηζκέλνπο απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ απνθιείνληαη απηνί, ηνπο θαιεί δε
λα παξαιάβνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο θαη ηε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά εθ΄ φζνλ δειψζνπλ φηη
δελ ζα θαηαζέζνπλ έλζηαζε. Αλ δελ γίλεη δήισζε πεξί κε ππνβνιήο ελζηάζεσλ ην άλνηγκα ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε άιιε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ.
Μεηά απφ φια απηά απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
πνπ γίλνληαη δεθηέο ζην Γηαγσληζκφ, πάλσ ζηηο νπνίεο γξάθνληαη νη κεηνδνζίεο, πνπ
αλαθνηλψλνληαη κεγαιφθσλα.
Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη απηφο πνπ έδσζε ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή. ε πεξίπησζε δε πνπ
πεξηζζφηεξνη απφ έλαο έδσζαλ ηελ ίδηα πξνζθνξά, γίλεηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.
Σν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα
έγθξηζε.

ΑΡΘΡΟ 11ν
ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ.
Ο αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη
κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζην Γήκν Καιπκλίσλ, ζε
ρξφλν φρη κηθξφηεξν ησλ 5 πέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, αιιά νχηε κεγαιχηεξν ησλ 10 δέθα
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλαθνηλψζεσο ηνπ
απνηειέζκαηνο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ΟΣΑ πνπ ππνγξάθεηαη
θαη απφ ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε.
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Ο αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη έρεη εμεηάζεη ηηο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο αιιά θαη ππνρξεψζεηο
ηνπ, φπσο επίζεο θαη ηνπο φξνπο ηεο εξγνιαβίαο δειαδή ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, φπσο
απηνί πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αμίσζε απφ ηνλ αλάδνρν εξγνιάβν, γηα νπνηαδήπνηε πξφζζεηε
πιεξσκή πέξα απηήο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 12ν
ΔΝΣΑΔΙ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ.
Δλζηάζεηο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληζζέληα ή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ππνβάιινληαη κφλν εγγξάθσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ή κέρξη θαη ηελ
επνκέλε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκεο εκέξαο ή ηεο επφκελεο ηεο αλαθνηλψζεσο
ηνπ απνηειέζκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο εμεηάζεσο θαη αμηνινγήζεσο ησλ πξνζθνξψλ. Οη
ελζηάζεηο θαηαζέηνληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ θαη απεπζχλνληαη πξνο ηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ελζηάζεηο, πνπ
ππνβάιινληαη δηαθνξεηηθά, δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ θαζαξηζκνχ
ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ, Γεκνηηθψλ παξαξηεκάησλ θαη Γεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ, επηιχνληαη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Γηα θάζε εξκελεία ή δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη εμ΄ νηαζδήπνηε αηηίαο αξκφδηα είλαη ηα
Γηθαζηήξηα. Κάζε αζάθεηα ησλ παξφλησλ φξσλ εξκελεχεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ
εθφζνλ δελ έρνπλ δεηεζεί πξν ηνπ δηαγσληζκνχ έγγξαθεο εμεγήζεηο.

ΑΡΘΡΟ 13ν
ΤΜΒΑΗ.
Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 28/80. Ο αλάδνρνο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζε απηφλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζε ρξφλν
φρη κηθξφηεξν ησλ 5 εκεξψλ νχηε κεγαιχηεξν ησλ 10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 14ν
ΑΠΟΓΟΥΗ ΟΡΧΝ
Με έγγξαθε δήισζε ηνπ ν δηαγσληδφκελνο, δειψλεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ
ηεο Γηαθήξπμεο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ηεπρψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη φηη
ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα (επί πνηλή απνθιεηζκνχ).
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απνηειεί ακάρεην
ηεθκήξην φηη έρεη επηζθεθζεί θαη έρεη πιήξσο ειέγμεη ηελ θχζε θαη ηε ζέζε ηεο εξγαζίαο θαη
έρεη πιήξε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ.
Δπίζεο ν αλάδνρνο δειψλεη φηη έρεη κειεηήζεη θαη απνδερηεί ηα ηεχρε ηεο κειέηεο, ήηνη
ηελ ηερληθή έθζεζε, ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηελ
δηαθήξπμε, θαζψο θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο.
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Παξάιεςε ηνπ αλαδφρνπ γηα ελεκέξσζε ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο , δελ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ
πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
ΑΡΘΡΟ 15ν
ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ απνθνκηδή όισλ ησλ θάδσλ ησλ νηθηαθώλ
απνξξηκκάησλ από ηνπο νηθηζκνύο, ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα λεζηά
Φέξηκνο θαη Σέιελδνο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ
ζρεηηθό πίλαθα.
Η απνθνκηδή ησλ θάδσλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά απφ έλα (1)
απνξξηκκαηνθόξν όρεκα ηύπνπ πξέζαο, 10 έσο 15 θπβηθώλ θαη έλα (1)
απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο αλνηρηνύ ηύπνπ, 2 έσο 3 θπβηθώλ. Δπίζεο απφ
έλαο (1) νδεγό ν νπνίνο ζα θαηέρεη ηηο εηδηθέο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Διιεληθή
λνκνζεζία άδεηεο νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ θαη ηέζζεξεηο (4) εξγάηεο
θαζαξηόηεηαο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα θαη ζηηο ψξεο φπσο ζα
πξνβιέπνληαη ζην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, πνπ ζα
εθδίδεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ αλάδνρν ησλ εξγαζηψλ.
Η ππεξεζία Καζαξηφηεηαο
δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο σξαξίνπ ησλ
εξγαδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο δηακνξθνχκελεο αλάγθεο ηεο, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη
ππέξβαζε ηνπ ζπλφινπ σξψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Ο αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο πξνο ηε
ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ, ηα ρξνληθά φξηα εθηειέζεσο ηεο
εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηνλ ηφπν εθηειέζεσο.
Όιεο γεληθά νη εξγαζίεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζή ηνπο, εθηεινχληαη
ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαη ηνπο φξνπο απηήο ηεο
ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ.
Γηα νπνηαδήπνηε αζάθεηα ηεο κειέηεο, ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ
απφ θάζε εθηέιεζε εξγαζίαο λα δεηά έγθαηξα ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο
ππεξεζίαο, έηζη ψζηε νη εξγαζίεο λα εθηεινχληαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία.
Οη γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 31 ηνπ Π.Γ.
28/80.
Ο αλάδνρνο αθνχ είλαη ππεχζπλνο ηεο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ, είλαη
ππνρξεσκέλνο, ρσξίο λα ακειεί, λα αλαθνηλψλεη ζηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία, ηηο
απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο ζε απηφλ ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ
δηαθφξσλ αξρψλ, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο, θαηά
ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο
χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80, ηφζν γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο κειέηεο, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, κφλνο ππεχζπλνο
είλαη ν αλάδνρνο. Ο απφ ηελ ππεξεζία θάζε είδνπο έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί
,θαζφινπ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε.
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ΑΡΘΡΟ 16
ν

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο εξγνιαβίαο ζπλνιηθά, ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο είλαη 5%
ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή φπσο
νξίδεηαη απφ ην Νφκν.
Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη,
πξέπεη λα αλαθέξνπλ θαη ηα νξηδφκελα ζην π.δ.28/80. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο παξακέλεη
ζηελ ππεξεζία φζν ρξνληθφ δηάζηεκα νξίδεη ε πξνζθνξά ηνπ εξγνιάβνπ, ην ρξφλν εγγχεζεο
θαιήο ιεηηνπξγίαο.
Η παξαιαβή ηεο ζα γίλεη απφ ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ θαη κεηά
ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη εθ' φζνλ δελ εθθξεκνχλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο
ηνπ αλάδνρνπ ησλ εξγαζηψλ, επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν.

ΑΡΘΡΟ 17ν
ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ.
Λφγσ ηεο θχζεσο ησλ ππεξεζηψλ ν ρξφλνο εγγχεζεο ζπκπίπηεη κε ηνλ ρξφλν παξνρήο
ππεξεζηψλ φπσο απηφο ζα θαζνξηζηεί ζηε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν. Ο ρξφλνο απηφο αξρίδεη
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα έλα έηνο.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε θαη ζην Π.Γ.28/80.

ΑΡΘΡΟ 18ν
ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.
Ο αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ηφζν ζηελ παξνχζα κειέηε, φζν θαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ηηκή κνλάδαο ζα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ.
Δθ' φζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηνο ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο.
Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο
ππνρξεψζεηο ηνπ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξκφδηνπ λφκνπ.
ε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ εμαηηίαο
ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο , απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε
δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ.

ΑΡΘΡΟ 19ν
ΠΛΗΜΜΔΛΗ ΔΡΓΑΙΑ.
Ο Γήκνο Καιπκλίσλ έρεη ην απφιπην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηνλ αλάδνρν . Ο έιεγρνο ζα
αζθείηαη απεπζείαο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο, ν νπνίνο ζα ειέγρεη αλ
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ν θαζαξηζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο . Ο έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ ζα
γίλεηαη θαζεκεξηλά θαη ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη άκεζα κε ηηο ηπρφλ ππνδείμεηο
ησλ Πξντζηακέλσλ .
Έιιεηςε ή παξάιεηςε ή πιεκκειήο εξγαζία , πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζε
απηφλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ ζα απνθαζίζηαηαη άκεζα.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο πνπ
δίλνληαη γηα φζα δεηήκαηα παξαηεξνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ
Καιπκλίσλ, ζα θαηαβάιιεηαη αλάινγε πνηληθή ξήηξα € 100,00 εκεξεζίσο κε απφθαζε ηνπ
Γ.. θνηλνπνηνχκελε ζηνλ αλάδνρν.
ε πεξίπησζε ηδηαίηεξσλ ππνηξνπψλ ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ
δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Γήκν Καιπκλίσλ θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ
έθπησηνπ .
ΑΡΘΡΟ 20ν
ΑΦΑΛΙΗ - ΦΟΡΟΙ – ΣΔΛΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ.
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε,
θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο Φ.Π.Α. θαη ηα
έμνδα δεκνζηεχζεσο βαξχλνπλ ην Γήκν Καιπκλίσλ.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη ν ίδηνο, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη
απφ απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πεξί Ι.Κ. Α. δηαηάμεηο.

ΑΡΘΡΟ 21ν
ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΣΙΜΧΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηελ
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε.
ΑΡΘΡΟ 22ν
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ.
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θάζε κήλα, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο
πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ .
Η παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο γίλεηαη απφ επηηξνπή.
Σν πξσηφθνιιν παξαιαβήο απαηηείηαη λα εγθξηζεί απφ ην Γ.. κφλν φηαλ δηαηππσζνχλ
παξαηεξήζεηο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ή δηαηππσζνχλ δηαθσλίεο κέινπο ηεο επηηξνπήο ή
ππνγξαθεί κε επηθχιαμε απφ ηνλ αλάδνρν ή αξλεζεί απηφο λα ην ππνγξάςεη θαη ππνβάιεη
έλζηαζε εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ην ππέγξαςε ε
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επηηξνπή, νπφηε ην Γ.. απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα

επί ηνπ πξσηνθφιινπ θαη επί ησλ

παξαηεξήζεσλ ή ελζηάζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 23ν
ΔΚΥΧΡΗΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Δ ΣΡΙΣΟ.
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ, κέξνπο ή ηνπ φινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 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.
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α
1
2

3
4

ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ
Τπεξεζίεο Καζαξηφηεηαο
λήζνπ Φεξίκνπ
Τπεξεζίεο Καζαξηφηεηαο
λήζνπ Σειέλδνπ
Οηθηζκνί Σνπξηζηηθψλ
πεξηνρψλ
Κεληξηθφο νδηθφο άμνλαο
ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ

5

Οηθηζκφο Βαζχ

6
7
8
9
10

Κεληξηθφο νδηθφο άμνλαο
πλνηθίεο Οηθηζκνχ Υψξαο
πλνηθίεο Οηθηζκνχ Πφζηαο
Πάξνδνη Οηθηζκνχ Πφζηαο
πλνηθίεο Βνζχλνη &
Βιπράδηα

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΓΑΙΧΝ
5 εκέξεο αλά εβδνκάδα

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
1.000,00

ΜΗΝΔ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
6 ΜΗΝΔ

ΜΔΡΙΚΗ
ΓΑΠΑΝΗ
6.000,00

5 εκέξεο αλά εβδνκάδα

1.000,00

6 ΜΗΝΔ

6.000,00

7 εκέξεο αλά εβδνκάδα
Καζεκεξηλά
6 εκέξεο αλά εβδνκάδα
Απφ Γεπηέξα έσο
άββαην
6 εκέξεο αλά εβδνκάδα
Απφ Γεπηέξα έσο
άββαην
Μφλν άββαην
Μφλν άββαην
Μφλν άββαην
Μφλν άββαην
Μφλν άββαην

2.000,00

6 ΜΗΝΔ

12.000,00

1.700,00

6 ΜΗΝΔ

10.200,00

900,00

6 ΜΗΝΔ

5.400,00

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

6
6
6
6
6

2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00

ΜΗΝΔ
ΜΗΝΔ
ΜΗΝΔ
ΜΗΝΔ
ΜΗΝΔ

ΜΔΡΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α 16 %
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ

51.600,00
8.256,00
59.856,00

Ο Αληηδήκαξρνο
Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ

Ισάλλεο ΓΑΛΙΜΙΣΑΚΗ
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