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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ- ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1. ΕΕΕΚ: Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

2. Έργο: το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας.  

3. Υποέργο: τµήµα της υπό ανάθεση υπηρεσίας.  

4. ∆ιακήρυξη: το παρόν έγγραφο που εκδίδεται κατά νόµον και για 

τους ενδιαφερόµενους / υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την 

αναθέτουσα Αρχή και περιέχει, µεταξύ άλλων, την περιγραφή του 

αντικειµένου, τις προϋποθέσεις και το κανονιστικό πλαίσιο επί τη 

βάσει του οποίου διενεργείται ο διαγωνισµός. 

5. Ε∆∆: Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. Το 

αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των 

προσφορών συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Επιτροπή ∆ήµου Ρεθύµνου». 

6. Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ): Το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, που 

συγκροτείται ταυτόχρονα µε την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης µε τον Ανάδοχο, µε βασικές αρµοδιότητες την 

επίβλεψη για την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύµβασης 

του έργου και την παραλαβή του έργου (τµηµατική – οριστική). 

7. ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆: Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Νοµικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. 

8. Σύµβαση: Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών για την προκηρυσσόµενη υπηρεσία, 

δηλαδή µεταξύ του ∆ήµου ως Αναθέτουσας Αρχής και του/των 

Αναδόχο/ων του έργου που θα επιλεγεί/ουν. 

9. Αναθέτουσα Αρχή: Ο ∆ήµος Ρεθύµνου, που προκηρύσσει την 

παρούσα υπηρεσία και που θα υπογράψει µε τον/τους  

Ανάδοχο/ους τη σύµβαση για την εκτέλεση της. 

10. ∆ήµος Ρεθύµνου 
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11. Ο/οι προσφέρων/ντες: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν 

κοινή ή κεχωρισµένη προσφορά που θα επιλεγεί/ουν και θα 

κληθεί/ουν να υπογράψει/ουν την σύµβαση και θα 

εκτελέσει/ουν το έργο. 

12. Προϋπολογισµός υπηρεσίας: Η σχετική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη για την υλοποίηση της. 

13. Συµβατική Τιµή: Η συνολική τιµή στην οποία θα κατακυρωθεί η 

υπηρεσία και θα αποτυπωθεί στη σύµβαση. 

14. Συµβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύµβασης µεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του έργου. Για την 

ερµηνεία της σύµβασης λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά ισχύος η 

παρούσα προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και 

οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. 

15. Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόµενος / υποψήφιος 

ανάδοχος  µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται 

τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, 

ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως 

υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας (ιδία 

κοινοποιήσεις αποφάσεων, εγγράφων κλπ.) της Αναθέτουσας 

Αρχής µε αυτόν. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. Στόχος του Έργου 

Βασικός στόχος  του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών από τον 

Ανάδοχο που θα διαθέτει τον εξοπλισµό και την τεχνογνωσία στον 

τοµέα διαχείρισης απορριµµάτων και καθαρισµού εν γένει 

κοινοχρήστων χώρων 
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ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείµενο του διαγωνισµού 

1. Ο ∆ήµος Ρεθύµνου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα 

µε την από 110/12 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης παροχής 

υπηρεσιών «Καθαριότητα -Οδοκαθαρισµός» για χρονικό 

διάστηµα σύµβασης τριάντα έξι (36) µηνών από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 

Συγκεκριµένα η υπηρεσία προβλέπει την εκτέλεση των εργασιών 

οδοκαθαρισµού και καθαριότητας εν γένει του ∆ήµου Ρεθύµνης 

στους τοµείς και µε τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στην 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθώς και την διάθεση κάδων και 

καλαθιών απορριµµάτων όπως προβλέπεται επίσης στην Ειδική 

Συγγραφή υποχρεώσεων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της παρούσας .  

ΑΡΘΡΟ 3. Προϋπολογισµός – ∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση 

1. Ο προϋπολογισµός της προκηρυσσόµενης παροχής υπηρεσιών 

ανέρχεται σε 3.153.982,30 €,  πλέον του ΦΠΑ 13%, ήτοι 

σύνολο,  3.564.000 € και αφορά την παροχή υπηρεσιών από τον 

ανάδοχο για τριάντα έξι (36) µήνες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 

Η υπάρχουσα εγκεκριµένη πίστωση για το 2012  ανέρχεται στο 

ποσό των 544.500 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και 

έχει εγγραφεί στον Κ.Α 20-7425.001 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου . 

Το υπόλοιπο ποσόν θα διατεθεί από τον προϋπολογισµό των ετών 

2013 , 2014 και 2015 αντίστοιχα. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση µε τον Ανάδοχο του παρόντος έργου για   
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συµπληρωµατικές ή σχετικές µε το παρόν έργο υπηρεσίες 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Π∆60/07. Η 

πρόσθετη αµοιβή του αναδόχου θα υπολογίζεται µε βάση τις 

κοστολογήσεις της αρχικής σύµβασης, οι οποίες δεν 

αναπροσαρµόζονται. Εαν δεν είχε προβλεφθεί σχετική 

κοστολόγηση στην αρχική σύµβαση τότε η πρόσθετη αµοιβή θα 

προσδιορισθεί µε διαπραγµάτευση µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 

και του Αναδόχου ο οποίος θα πρέπει να υποβάλλει για τις 

υπηρεσίες αυτές τεχνοικονοµική µελέτη στη ∆/νση τεχνικών 

υπηρεσιών του ∆ήµου.  

 

3. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό, όπως αυτός 

προσδιορίζεται παραπάνω στην παρ. 1 απορρίπτονται. 

4. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν τους προϋπολογισµούς του 

∆ήµου έτους 2012, 2013 ,2014 και 2015 αντίστοιχα . 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ∆ιάρκεια έργου – χρόνος έναρξης εκτέλεσης των 

εργασιών. 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται  σε τριάντα έξι (36) µήνες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.   

Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου µε τον 

ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει 

στην προσφορά του η οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο των 

είκοσι (20) ηµερών (διάστηµα εκτιµούµενο ως επαρκές για την 

εγκατάσταση του ανάδοχου και θέση σε λειτουργία όλου του 

απαιτούµενου εξοπλισµού) από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών σε ακριβή 

ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του 

∆ήµου. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται µόλις εγκατασταθεί να υποβάλλει στην 

υπηρεσία του ∆ήµου κατάσταση που να εµφανίζει τον αριθµό 

κυκλοφορίας, τον τύπο και την χωρητικότητα των αυτοκινήτων καθώς 

και το σύνολο του υπόλοιπου εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου δέκα (10) 

ηµερών πέραν της συµβατικής προθεσµίας και της από την υπηρεσία 

ανακοινωµένης ηµεροµηνίας, και µετά την διαπίστωση παρέλευσης 

άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και 

εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις . 

Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου πρέπει να καθορίζεται 

υποχρεωτικά και στις οικονοµικές προσφορές σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών της. 

Στην αξιολόγηση των προσφορών θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα ο 

συντοµότερος δυνατός χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5. Νοµικό, κανονιστικό & Θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

Ο παρών Ανοιχτός διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».  

2. Το Π.∆ 28-1980 φεκ 11Α’ – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προµήθειες.  

3. N. 3463/ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 

σύµφωνα µε το άρθρο 209,273 του Κ.∆.Κ.(ν.3463/2006), 158 παράγραφος 1δ. 

4. Το Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α’ , 

5. Το Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη συµβάσεως 

σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 178/Α/1997) την οδηγία 

92/13/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ (L335/11-12-

2007).  

6. Της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου 

περί ∆ικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 66/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ». 

8. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004) περί συντονισµού των 

διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 

υπηρεσιών.  

9. Τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 

συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών 

και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005.  

10. Του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

11. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

και την εγκ. 11 µε αρ. πρωτ 27754/28-06/2010. 

12. Την υπ’ αριθµ. 18130/17.7.2007 (ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/2007) απόφαση του 

Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων 

νοµαρχιακών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 

δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». Εφαρµόζεται σε διαδικασίες οι 

οποίες διέπονται από τις διατάξεις του 3548/2007. 

13. Την Εγκύκλιο 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 

14. ΚΥΑ  114218/97, 

15. ΚΥΑ 50910/2727/03 

16. Υπουργική Απόφαση  2043748/519/0026/89  

17. Εγκύκλιο 14873/395 4-4-06  του ΥΠ.ΟΙΚ. και την εγκύκλιο 1/18-1-2006 του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

18.  Ν.3979/2011 ΆΡΘΡΟ  61 

 

Προκηρύσσει Ανοικτό ∆ιεθνή µειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του Άρθρου 209 , της παρ. 1 
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του Άρθρου 273 του Ν. 3463/2006, του Π.∆. 28/1980, & του Π.∆/τος 60/2007 

ΦΕΚ 64 Α’, της παραγράφου του (1) του άρθρου 25. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Ρεθύµνου που προκηρύσσει το 

διαγωνισµό αυτό µε βάση την 110/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού του 

Συµβουλίου. 

 

∆ιεύθυνση: Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 28310 40021  

Fax: 28310 40004 

E-mail: Kamilaki@rethymno.gr 

 

ΆΡΘΡΟ 7. Τρόπος Λήψης των Τευχών του ∆ιαγωνισµού  – 

Ηµεροµηνίες Αποστολής της διακήρυξης για δηµοσίευση – 

Προθεσµία Λήψης των Τευχών του ∆ιαγωνισµού   

1. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από την ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου Λ. Σοφ. Βενιζέλου «Κτίριο 

∆ελφίνι» Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Τηλ. 2831040021 από την αρµόδια 

υπάλληλο κα. Καµηλάκη Κατερίνα τις εργάσιµες µέρες και ώρες 8:00 

π.µ. έως 14:30 µ.µ. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να 

συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων 

(Επωνυµία, επάγγελµα, διεύθυνση, ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνο, 

fax, ΑΦΜ, ∆ΟΥ), έτσι ώστε ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΎΜΝΟΥ να έχει στη διάθεση 

του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση 

που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή 

διευκρινίσεις επ' αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των 

στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. 
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Τεύχος της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών 

θα παραδίδονται  ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόµενους, εφ όσον 

ζητηθούν έγκαιρα, µέσα σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της 

σχετικής αίτησης, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της 

και µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες προ της ηµεροµηνίας της διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από τα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και η παραλαβή της γίνεται µε ευθύνη κάθε υποψηφίου είτε 

αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορέα (courier). Στην περίπτωση 

παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορέα (courier), ο ∆ΗΜΟΣ 

ΡΕΘΎΜΝΟΥ  δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και 

σωστή παράδοση της διακήρυξης. 

 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε τρεις (3) 

εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό 

αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να 

το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µε το 

αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου αυτής 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της 

προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rethymno.gr και συγκεκριµένα 

στο σύνδεσµο «επικαιρότητα» «∆ηµοπρασίες –∆ιαγωνισµοί»  . Η 

Αναθέτουσα Αρχή,  αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να 

εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που 

βρίσκονται στην ηλεκτρονική της σελίδα, δεν µπορεί σε καµία 

περίπτωση να την εγγυηθεί. 
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Περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο στις 

13.03.12 εστάλη προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 

στις 13.03.12  και εστάλη για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 13.03.12  Επίσης περίληψη της 

προκήρυξης εστάλη στα Επιµελητήρια την 13.03.12  Καταχωρήθηκε  

επίσης και στο δικτυακό τόπο www.rethymno.gr  του ∆ήµου Ρεθύµνου 

την 13.03.12  και ειδικότερα στο σύνδεσµο επικαιρότητα –

Προκηρύξεις- διαγωνισµοί.  

ΑΡΘΡΟ 8. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να 

καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέχρι την  30.04.12 ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 10:00πµ έως 11:00 πµ (λήξη κατάθεσης 

προσφορών) στην έδρα του ∆ήµου Ρεθύµνου στην ∆/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου Λ. Σοφ. Βενιζέλου «Κτίριο ∆ελφίνι» 

Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο, σύµφωνα µε τους όρους και εντός της προθεσµίας 

που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. Προσφορές που 

κατατίθενται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής, είναι 

εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆). 

ΑΡΘΡΟ 9. Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 

1. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως 

(της τηλεµοιοτυπίας – fax συµπεριλαµβανοµένης) διευκρινίσεις 

για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης από την 

Αναθέτουσα Αρχή µέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες πριν τη 

λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση (της 

τηλεµοιοτυπίας – fax συµπεριλαµβανοµένης) για όλες τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους 
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που θα το ζητήσουν εγγράφως σε έντυπη µορφή (της 

τηλεµοιοτυπίας – fax συµπεριλαµβανοµένης). Η αποστολή των 

εγγράφων απαντήσεων εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής θα 

πραγµατοποιηθεί το αργότερο µέχρι έξι (6) εργάσιµες ηµέρες 

πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθοριστεί για την 

παραλαβή των προσφορών, και εφόσον αυτά έχουν ζητηθεί 

εγγράφως σε έντυπη µορφή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

εργάσιµες µέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει 

καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 

3. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, 

διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της 

προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε 

υπαλλήλου της Αναθέτουσας αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 10. Σχήµα ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου  

1. Η διοίκηση του έργου θα γίνεται από το ∆ήµο Ρεθύµνου.  

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική  

προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για το σχήµα διοίκησης και 

υλοποίησης του έργου περιγράφοντας µε σαφήνεια την οργάνωση , τον 

εξοπλισµό και το προσωπικό που θα διαθέσει, µε αναλυτική αναφορά 

του αντικείµενου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο.  

ΑΡΘΡΟ 11. ∆ικαίωµα Συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και 

κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν 

συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του 
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Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (E.O.X) όπως και χωρών που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική 

τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 

εσωτερικό της ΕΕ και του (E.O.X) και στο εσωτερικό των χωρών που 

είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) και ασκούν το ιδιαίτερο 

επάγγελµα (∆ιαχείριση Απορριµµάτων και καθαριότητα 

υπαίθριων χώρων). 

Ο προσφέρων πρέπει να έχει αποδεδειγµένη ενασχόληση και 

ικανότητες, γνώσεις,  εµπειρία στον τοµέα που αφορά το αντικείµενο 

του έργου , να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό (ο ελάχιστος 

απαιτούµενος προβλέπεται στο άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων) και να πληροί τους όρους που καθορίζονται στο  ΆΡΘΡΟ 

12.  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» όπως και στα σχετικά 

ερωτηµατολόγια Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής και χρηµατο-

οικονοµο-τεχνικής επάρκειας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 και2). 

Η συµµετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισµό σε 

περισσότερες από µία υποβαλλόµενες προσφορές διαγωνιζοµένων 

αποτελεί λόγο αποκλεισµού όλων των υποβαλλόµενων προσφορών στις 

οποίες συµµετέχει ο  συγκεκριµένος υποψήφιος ανάδοχος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 

ν. 3310/05 , ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν 

στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα 

αναφερόµενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου 

νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 

3414/05. 

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε 

µεµονωµένα, είτε ως µέλος µίας µόνο ένωσης ή κοινοπραξίας φορέων. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξιας υποβάλλεται κοινή προσφορά 

από τον εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα αντίστοιχα αρµόδια 
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διοικητικά όργανα των φορέων που συµµετέχουν στην ένωση ή 

κοινοπραξία.  

ΑΡΘΡΟ 12. Κύρια ∆ικαιολογητικά 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα, 

υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την Προσφορά τους, στο 

χωριστό φάκελο «Φάκελος ∆ικαιολογητικών», τα παρακάτω 

αναφερόµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.  

 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, 

θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. Σχετικά µε την επίσηµη µετάφραση των 

δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, επισηµαίνεται ότι σε 

περίπτωση µη ακριβούς απόδοσης του κειµένου της ξένης γλώσσας 

στην Ελληνική την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος και ότι υπερισχύει το 

κείµενο της µετάφρασης. 

 

 12.1.Α. Φυσικά Πρόσωπα 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά 

τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια 

Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
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αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση 

αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (εργοδοτών – εργαζοµένων) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού. 

4.  Απόσπασµα ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία διενεργείας του 

διαγωνισµού, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 

για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας ούτε επίσης για τα αδικήµατα που αναφέρονται 

στο άρθρο 45 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  

5. Επικυρωµένα αντίγραφα άδειας από την οικία Νοµαρχία για την 

συγκοµιδή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση απορριµµάτων 

σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/2727/03.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι παραιτείται από κάθε 

δικαίωµα αποζηµίωσής του, για οιαδήποτε θετική ή αποθετική 

ζηµία υποστεί από την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής που αφορά στον παρόντα διαγωνισµό , ιδίως δε για την 

αναβολή ή της ακύρωσης του διαγωνισµού, ή την υπαναχώρησης 

της Αναθέτουσας Αρχής  

7. Πιστοποιητικό για σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 

9001:2000 ή ισοδύναµο.  

8. Πιστοποιητικό για σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  ISO 

14001 ή ισοδύναµο. 

9. Πιστοποιητικό OHSAS 18001 παροχής υπηρεσιών διαχείρισης 

απορριµµάτων ή ισοδύναµο. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 

των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 
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της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό.  

 

   12.1.Β. Νοµικά πρόσωπα 

Τα νοµικά πρόσωπα υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που 

προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά το απόσπασµα 

ποινικού µητρώου ή το ισοδύναµο προς τούτο έγγραφο, αυτό θα 

υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση νόµιµους εκπροσώπους του 

νοµικού προσώπου.  

Επιπλέον, τα νοµικά πρόσωπα υποβάλλουν: 

1. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, 

νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά 

νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ 

κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν 

το νοµικό πρόσωπο  µε την υπογραφή τους.  

2. Κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από την Επιθεώρηση 

Εργασίας ή άλλο αρµόδιο φορέα. 

3. Oι ανώνυµες εταιρείες που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε 

κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής 

οντότητα, απαιτείται να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά 

τους επί ποινή απαραδέκτου: 

� εάν είναι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Π.∆/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) 

«ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων 

Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις 

του άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 8 του ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) 

και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν 

λόγω διατάξεις. 
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� εάν είναι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως 

της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες 

εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/05, όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του ν. 3414/05 και υπό 

τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω 

διατάξεις. 

 

         12.1.Γ. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Εταιρειών 

1. Σε περίπτωση Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγράφων 

(Α), και (Β) υποβάλλονται για κάθε συµµετέχοντα στην Ένωση ή 

Κοινοπραξία. Τα αποσπάσµατα του ποινικού µητρώου ή τα 

ισοδύναµα προς τούτο έγγραφα θα πρέπει να προσκοµιστούν για 

τους κατά περίπτωση νόµιµους εκπροσώπους των  νοµικών 

προσώπων που µετέχουν στις κοινοπραξίες – ενώσεις. 

 

2. Συµφωνητικό συνεργασίας των συµµετεχόντων µε το οποίο 

(κατ’ ελάχιστον) δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις 

ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου, ορίζεται ο 

εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας, ο οποίος θα 

εξουσιοδοτείται, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, να υπογράφει 

για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της 

προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τον διαγωνισµό 

έγγραφο. Στο συµφωνητικό θα πρέπει να ορίζονται επίσης το 

µέρος του έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της κοινοπραξίας – 

ένωσης στο σύνολο της προσφοράς και το µέλος που 

αναλαµβάνει το συντονισµό της κοινοπραξίας – ένωσης για την 

υλοποίηση του έργου. 

 

3. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την Ένωση/ Κοινοπραξία. 
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Η Ένωση/ Κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες 

στην Ένωση/ Κοινοπραξία, είτε από τον εξουσιοδοτηµένο 

εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να 

αναγράφεται το µέρος του έργου που αντιστοιχεί στον καθένα 

στο σύνολο της προσφοράς. 

 

 Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση 

που της ανατεθεί το ΕΡΓΟ, θα υποχρεωθεί να περιβληθεί 

ορισµένη νοµική µορφή (Κοινοπραξία), για την ικανοποιητική 

εκτέλεση της Σύµβασης. 

 

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας ευθύνεται, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το ΕΡΓΟ. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης του ΕΡΓΟΥ στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 

ανωτέρας βίας, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά 

το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν 

να έχουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη ολόκληρης 

αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και στις δύο 

περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του 

αποχωρήσαντος µέλους. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί µε 

απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.   
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   12.1.∆. ∆υνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση 

πιστοποιητικών 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 

έγγραφα, ή τα εκδιδόµενα, ακόµα και στην ηµεδαπή, δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι, µόνο τότε, κατ’ 

εξαίρεση δυνατόν και πρέπει αυτά να αντικατασταθούν από 

ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφεροµένου, η οποία γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή 

οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, 

µε τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο στις παραγράφους Α και Β 

του παρόντος άρθρου. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση  ή δήλωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από 

υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ή ισοδυνάµου 

εγγράφου για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού, βεβαιουµένου, σε κάθε περίπτωση, 

του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποτυπώνονται - αναφέρονται 

και στον σχετικό Πίνακα Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής 

του Παραρτήµατος 1, ο οποίος πρέπει να συµπληρωθεί από τον 

προσφέροντα. 

12.2.  Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν επίσης στον φάκελο 

«Φάκελος ∆ικαιολογητικών», τα ακόλουθα δικαιολογητικά, επι ποινή 

αποκλεισµού:  

   12.2.Α. ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής 

ικανότητας 
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1.Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ. (157.700€) σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο ΑΡΘΡΟ 25.  Εγγυήσεις.  

2.Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) 

προηγουµένων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών 

χρήσεων.  

3.Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του κύκλου εργασιών ως προς την 

εκτέλεση ανάλογων έργων προς το συγκεκριµένο . 

Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 

µικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα ανωτέρω 

στοιχεία 2 και 3, για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του. 

 

 

   12.2.Β.  ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας 

1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη 

δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο 

προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραµµα) και τη 

δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου και έγκαιρης 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτού.  

2. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων συναφών 

έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη πενταετία 

(5) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, µε ένδειξη της οικονοµικής 

τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του 

ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό. Για την 

τεκµηρίωση της σχετικής εµπειρίας, εάν ο Πελάτης είναι 

∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από 

την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιωτικός 

φορέας, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε 

του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου.  
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Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι «Ανάδοχοι» που, όπως προκύπτει 

από τα δικαιολογητικά των παραγράφων 12.2.Α και 12.2.Β του 

παρόντος άρθρου, δεν διαθέτουν κατά την κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής α) την κατάλληλη οικονοµική επάρκεια και 

ευρύτατη τεχνογνωσία σε ότι αφορά τα επί µέρους γνωστικά 

αντικείµενα του έργου και συγκεκριµένα αποδεδειγµένη εµπειρία 

σε µεγάλα και σύνθετα έργα διαχείρισης απορριµµάτων και 

καθαριότητας υπαίθριων χώρων β) άµεσα τους κατάλληλους 

ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του 

έργου, τότε, σύµφωνα µε την διαδικασία αξιολόγησης 

προσφορών του ΆΡΘΡΟΥ 18 Αξιολόγηση Προσφορών, δεν 

γίνονται δεκτοί στον διαγωνισµό. Για τον σκοπό αυτό έχει 

συνταχθεί ο Πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΟ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ που αναλύει τις 

ανωτέρω προϋποθέσεις, περιγράφει εκτός από τα βασικά 

ερωτήµατα πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής 

επάρκειας, και άλλα πρόσθετα ερωτήµατα  - στοιχεία που 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παραγράφων 12.2.Α και 

12.2.Β και θα πρέπει να περιγραφούν και να τεκµηριωθούν 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το συµπληρωµένο 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΟ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ πρέπει υποχρεωτικά επι ποινή αποκλεισµού να 

περιλαµβάνεται µέσα στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών». Θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ελάχιστες απαιτήσεις που 

αναφέρονται σε ορισµένες ενότητες του ερωτηµατολογίου. 

∆εδοµένου ότι οι απαντήσεις στο ανωτέρω ερωτηµατολόγιο και η 

σχετική τεκµηρίωση θα αποτελέσουν κριτήριο για την απόρριψη 

προσφορών τεχνοοικονοµικά ακατάλληλων υποψηφίων 

Αναδόχων, θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσον το 

δυνατόν πιο αναλυτικά και εµπεριστατωµένα ώστε να δίνουν 

σαφή εικόνα της εµπειρίας και ικανότητας του υποψήφιου 

Ανάδοχου. 
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∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας το 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΟ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ θα πρέπει να συµπληρωθεί στο σύνολό του για κάθε 

µέλος της Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να συµπληρωθεί και από τον 

συντονιστή της Ένωσης  για την Ένωση ως σύνολο µε 

υποχρεωτική συµπλήρωση των ενοτήτων - ερωτηµάτων που 

έχουν την ένδειξη “E” στη στήλη ∆ΕΙΚΤΗΣ Ε/Κ του 

ερωτηµατολογίου.   

 

Επίσης υπενθυµίζεται ότι σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας 

που υποβάλλει κοινή προσφορά, όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται  σύµφωνα µε τις παραγράφους 12.1.Γ, 12.2.Α, 

12.2.Β, 12.2.Γ του παρόντος άρθρου, όπως και για την 

συµπλήρωση του Πίνακα Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής 

(Παράρτηµα 1 της παρούσας), αλλά και για την συµπλήρωση και 

τεκµηρίωση των ερωτηµάτων του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ 

- ΟΙΚΟΝΟΜΟ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Παράρτηµα 2 της 

παρούσας), προσκοµίζονται υποχρεωτικά για κάθε µέλος της 

ένωσης ή κοινοπραξίας (εκτός της εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής για την οποίαν γίνεται σχετική διευκρίνιση στο άρθρο 

28).  

 

Όµως, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή 

προσφορά, οι προϋποθέσεις των δικαιολογητικών και τα 

αντίστοιχα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις 

παραγράφους 12.2.Α και 12.2.Β του παρόντος άρθρου, όπως και 

οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και στοιχεία τεκµηρίωσης που 

απαιτούνται για την προσήκουσα συµπλήρωση του 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΟ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Παράρτηµα 2 της παρούσας)   µπορούν να 

καλύπτονται µερικώς για κάθε ένα µέλος της ένωσης/ 

κοινοπραξίας, µε την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, 



 22 

αθροιστικά, η προσφορά της ένωσης/ κοινοπραξίας ικανοποιεί και 

καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις αυτές.  

Επισηµαίνεται εκ νέου ότι όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των 

παραγράφων 12.2.Α και 12.2.Β  αποτυπώνονται - αναφέρονται 

και στο σχετικό Ερωτηµατολόγιο Χρηµατο – οικονοµο – τεχνικής 

επάρκειας του Παραρτήµατος 2 της παρούσας, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας παραγράφου και πρέπει να 

συµπληρωθεί από τον προσφέροντα. 

   12.2.Γ  Λοιπά ∆ικαιολογητικά 

 

Επίσης οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, οφείλουν να συµπεριλάβουν επί 

ποινή αποκλεισµού στον «Φάκελο ∆ικαιολογητικών», εκτός από 

τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και τα εξής: 

α) Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα αναφέρεται : 
 
1. ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν 

την εκτέλεση του δηµοπρατούµενου έργου, ότι έχουν εκτιµήσει όλα 

τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήµατα του έργου και ότι αναλαµβάνουν 

ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε 

όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των συµβατικών 

τευχών και σύµφωνα µε την οικονοµική τους προσφορά που 

υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός 

εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σηµεία εκείνα τα οποία 

τυχόν δεν αποδέχονται. 

 

2. ο χρόνος έναρξης/εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 

 

 

3. ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο µε όλη την απαραίτητη τεχνική 

υποδοµή για την απερίσπαστη εκτέλεση του έργου καθ'όλη την 

διάρκεια της σύµβασης. 
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4. ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο ακόµα και σε περίπτωση έκτακτων 

αναγκών (Κυριακές, αργίες, κλπ). 

 

5. ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συµβάσεως 

εκτέλεσης παροµοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελµατικού 

παραπτώµατος από οιοδήποτε Ν.Π.∆.∆. ή άλλο νοµικό πρόσωπο 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

 

6. Εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από 

τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει 

επιβληθεί ποινή αποκλεισµού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι 

αποκλεισµού. 

 

7. εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε 

νοµικό περιορισµό και το είδος του περιορισµού εάν υπόκειται. 

 

8. ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε στοιχείο 

και σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
9. ότι αποδέχονται να απασχολήσουν προσωπικό της γεωγραφικής 

περιοχής του ∆. Ρεθύµνης συµπεριλαµβανοµένων ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες που θα τους υποδειχθεί από τον ∆ήµο µετά από 

κοινή συµφωνία. 

 
9. Υπεύθυνη δήλωση µε αναλυτικούς πίνακες του µηχανολογικού 

εξοπλισµού (σε είδος /τύπο, ποσότητα και ηλικία) που θα 

χρησιµοποιήσουν για την εκτέλεση του έργου (τα δε αναλυτικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου εξοπλισµού θα 

περιέχονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς). Ως ελάχιστος 

απαιτούµενος εξοπλισµός, νοείτα αυτός που ορίζεται στο άρθρο 4.2 

παράγραφοι β, γ και θ της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και από 
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τον οποίο προκύπτει η δυνατότητα καλής εκτέλεσης του έργου. Η ως 

άνω δήλωση θα συνοδεύεται µε αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία 

να τεκµηριώνεται ότι , ο διαγωνιζόµενος έχει κατά  την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού , στην πλήρη κυριότητα του , τον 

ελάχιστο απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό , σε περίπτωση που 

αυτός είναι ιδιόκτητος. Ως «αποδεικτικά στοιχεία» νοούνται : 

τιµολόγια αγοράς, άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων, βιβλιάρια 

µεταβολών. Σε περίπτωση που ο ελάχιστος απαιτούµενος  

µηχανολογικός εξοπλισµός είναι µισθωµένος, η ως άνω δήλωση, θα 

συνοδεύεται µε τα µισθωτήρια συµβόλαια ενοικίασης του, από τον 

ιδιοκτήτη του , για διάστηµα τουλάχιστον τριάντα έξι (36) µηνών, 

ήτοι , έως και τον ΙΟΥΛΙΟ. του 2015, καθώς και από αποδεικτικά 

στοιχεία από τα οποία να τεκµηριώνεται ότι, ο εκµισθωτής έχει, κατά 

την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού , στην πλήρη 

κυριότητα του τον ελάχιστο απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό. 

Ως «αποδεικτικά στοιχεία» νοούνται τιµολόγια αγοράς, άδειες 

κυκλοφορίας οχηµάτων, βιβλιάρια µεταβολών.  

 

β.  Πρακτικό αποφάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή αρµοδίου οργάνου 

µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Σε 

περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων εγκρίνονται η συµµετοχή 

του φορέα στο διαγωνισµό, η σύµπραξη µε τα λοιπά µέλη της 

ένωσης, το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους στον 

προϋπολογισµό του έργου,  ο συντονιστής (leader) της ένωσης, ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 

µελών της ένωσης. Επίσης Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριµένο 

άτοµο, κάτοικος του ∆ήµου Ρεθύµνου και γνώστης της Ελληνικής 

γλώσσας, ως αντίκλητος εφόσον απαιτείται. 

 

γ.  Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόµιµο εκπρόσωπο) 

που θα καταθέσει την προσφορά και θα παραστεί στην 

αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της.  
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δ.  Απόσπασµα του Καταστατικού των νοµικών προσώπων που 

λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι 

δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους ή πρακτικό 

απόφασης που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριµένο άτοµο ή 

άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει 

όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την προσφορά.  

 

ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι παραιτείται από κάθε 

δικαίωµα αποζηµίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής  ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του 

διαγωνισµού, ή της υπαναχώρησης της  αναθέτουσας αρχής. 

 

στ.    Έγγραφο υποβολής προσφοράς 

 

θ.   Αναφορά του τµήµατος του έργου, το οποίο δεν µπορεί να 

αντιστοιχεί σε προϋπολογισµό µεγαλύτερο του 30% του 

προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ του συνολικού έργου, που ο 

υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, 

καταθέτοντας συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις 

σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου φορέα (Αναδόχου). Σε 

περίπτωση που από την αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς 

διαπιστωθεί υπέρβαση του 30% του προϋπολογισµού που 

ανατίθεται υπεργολαβικά σε τρίτους, η προσφορά θα αποκλείεται.  

Περιγραφή τµήµατος Έργου που 

προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 

αναθέσει σε Υπεργολάβο 

(φυσικό αντικείµενο, όχι οικονοµικά 

στοιχεία) 

Επωνυµία 

Υπεργολάβου 

Υποβολή ∆ήλωσης 

Συνεργασίας 
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Εάν τµήµα του έργου ανατεθεί σε υπεργολάβο, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να  κατονοµάσει τον υπεργολάβο δίνοντας 

παράλληλα τα πλήρη στοιχεία του και να προσκοµίσει στον 

Φάκελο ∆ικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση, µέσω της οποίας θα 

δεσµεύεται για τη συµµετοχή του Υπεργολάβου. Αντίστοιχα ο 

υπεργολάβος, θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα (υπεύθυνη 

δήλωση στον Φάκελο ∆ικαιολογητικών της προσφοράς του 

Αναδόχου) την πρόθεσή του να συµµετάσχει στο έργο και να 

αναλάβει το τµήµα του που θα συµφωνηθεί µε τον Υποψήφιο 

Ανάδοχο.  

Ο παραπάνω πίνακας θα πρέπει να συµπεριληφθεί και στην 

οικονοµική προσφορά µε την προσθήκη µιας ακόµα στήλης µε 

τίτλο «Προυπολογισµός τµήµατος Έργου που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε Υπεργολάβο». 

Επισηµαίνεται ότι υπεργολάβος που θα κατονοµαστεί από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, δεν µπορεί να συµµετέχει σε άλλο υποψήφιο 

σχήµα, επί ποινή αποκλεισµού των υποψηφίων που έχουν 

συµπεριλάβει κοινό υπεργολάβο στο σχήµα τους.  

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, η παραπάνω δήλωση και 

έγγραφα πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συµµετέχοντες 

στην κοινή προσφορά . 

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποτυπώνονται - αναφέρονται και 

στον σχετικό Πίνακα Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής του 

Παραρτήµατος 1, ο οποίος πρέπει να συµπληρωθεί από τον 

προσφέροντα. 
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12.3 ∆ιευκρινίσεις επί δικαιολογητικών 

 

(α) Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά 

που καθορίζονται στις οικείες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως τους 

υποψηφίους να παράσχουν διευκρινιστικές συµπληρώσεις επί των ήδη 

νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους 

υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός 10 ηµερολογιακών 

ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησής τους. Σε καµία περίπτωση 

δεν επιτρέπεται η µετά την λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των 

προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 

 

12.4 Αποκλεισµός Συµµετοχής 

Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης της εργασίας όσοι:  

(α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

όπως ισχύει και όπως αυτά εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουµένων των 

προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου και συγκεκριµένα, όσοι προσφέροντες έχουν 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για:  

i.  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

ii.  ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

iii.  
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την Προστασία των 
οικονοµικών  συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

iv. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες.  

 

v. υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και 

δόλια χρεωκοπία κατά τις διατάξεις του ελληνικού ποινικού κώδικα. 

(β) τελούν σε πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευσης (όχι τα ΝΠ∆∆, οι ΟΤΑ, οι δηµόσιοι οργανισµοί).    
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(γ) βρίσκονται υπό κοινή εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή 

εκκαθάριση (µόνο τα νοµικά πρόσωπα) ή ανάλογη κατάσταση για τους 

αλλοδαπούς προσφέροντες.   

(δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την νοµοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.  

(ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την 

πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.  

(στ) για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής αλλοδαπής, εάν 

έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλήψεις, έχουν υποπέσει στα 

ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 

κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις, ή τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης εάν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων.  

(ζ) συµµετέχουν ως ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε 

από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού, όπως περιγράφονται στα ανωτέρω, ισχύει 

για ένα τουλάχιστον µέλος της.   

Αποκλείονται επίσης:  

η) Οι προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

(θ) 1. Οι προσφέροντες που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον 

παρόντα διαγωνισµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα, 2. Οι προσφέροντες που δεν 

υποβάλουν τα οριζόµενα στο άρθρα 8 της παρούσας ∆ιακήρυξης.   

(ι) Οι προσφέροντες που αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για 

Υπηρεσίες του δηµοσίου, µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης ή ανάλογης απόφασης αλλοδαπού δηµοσίου.   

ΑΡΘΡΟ 13. Πρόσθετοι λόγοι αποκλεισµού υποψηφίων 

13.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα 

κριτήρια του άρθρου 43 του Π.∆. 60/07, όπως ισχύει, και 

συγκεκριµένα: 
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• Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 

Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν 

τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. 

• Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την 

επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει 

ισχύ δεδικασµένου. 

• Όσοι έχουν καταδικαστεί µε οριστική δικαστική απόφαση 

για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, 

απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 

παρ. 1 του Π.∆.60/07. 

• Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που 

µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

• Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό η άλλη ανάλογη 

κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή 

αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή 

οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 

• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον 

αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά 

µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την 

Ελληνική νοµοθεσία. 

• Όσοι προσκοµίσουν ψευδείς δηλώσεις.  

• Όσα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν 

προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν 

υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν 

υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα 
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µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις. 

 

Επίσης, αποκλείονται οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει κάποιος 

λόγος αποκλεισµού που προβλέπεται σε επί µέρους οικείες διατάξεις του 

παρόντος. 

 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι 

παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους 

συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 

αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 

υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό.  

 

13.2 Επίσης προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγησή της 

όταν: 

• Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή 

περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. 

• Εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε 

είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη 

διακήρυξη), ή σε µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην 

των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς.  

• Υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισµό του έργου. 

• ∆εν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

• ∆εν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο 

«ΑΡΘΡΟ 12. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής » της παρούσας.  

• ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια από την Οικονοµική Προσφορά η 

προσφερόµενη τιµή και δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο. 

• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε λιγότερο από εκατόν 

είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας κατάθεσης των προσφορών. 
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• ∆ιαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση µεταξύ των ποσοτικών και 

ποιοτικών στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς και αυτών της 

Οικονοµικής Προσφοράς. 

• ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους, 

όπου αυτοί αναφέρονται. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει προσφορά 

αιτιολογηµένα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο 

διαγωνισµός, χωρίς δυνατότητα απαίτησης αποζηµίωσης από τον 

απορριπτόµενο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Υποβολή Φακέλου Προσφοράς / Περιεχόµενο 

1. Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο και πρέπει να κατατεθούν 

από τους εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων επί αποδείξει, µέχρι την  

30.04.12 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ στη διεύθυνση  

Σ.Βενιζέλου. Τ.Κ. 74100 Ρέθύµνο (στην ∆/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών «Κτιριο ∆ελφίνι ) µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µε 

την ένδειξη:  

<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ> 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

Ανοικτό ∆ιαγωνισµό 

του Έργου 

«Καθαριότητα – Οδοκαθαρισµός» 

∆ιακήρυξη  Αριθµ. Πρωτ.: <……………….> 

Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού ……………. 

 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη 

γραµµατεία» 

Aναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Ρεθύµνου 
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<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> 

 

Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς στην παραπάνω 

διεύθυνση, ως συστηµένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα 

παραληφθούν, µόνο αν φτάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή, µέχρι την 

προηγουµενη εργάσιµη ηµέρα από την διεξαγωγή του διαγωνισµού 

δηλαδή µέχρι την 27/04/12 Σηµείωση: Η ηµεροµηνία σφραγίδας του 

ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι 

δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να 

αφήσουν ίχνη. 

 

2. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή 

αποκλεισµού να περιέχει:  

 

2.1. Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον 

των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος 

∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» και θα εµπεριέχει τα 

νοµιµοποιητικά στοιχεία, άλλα δικαιολογητικά και 

γενικότερα κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που ορίζει το 

«ΑΡΘΡΟ 12. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» της παρούσας 

προκήρυξης. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο (2) ερµητικά 

κλειστούς υπο-φακέλους:  

• έναν (1) υπο-φάκελο µε τα πρωτότυπα (µε την 

ένδειξη «Πρωτότυπο») των δικαιολογητικών 
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συµµετοχής, των δηλώσεων, εγγυήσεων και λοιπών 

στοιχείων, ένα έγγραφο υποβολής προσφοράς καθώς 

και τις δηλώσεις συµµετοχής υπογεγραµµένες από 

τους νοµίµους εκπροσώπους των συµµετεχόντων 

φορέων και  

• ένα (1) δεύτερον υπο-φάκελο µε ένα (1) ακριβές 

αντίγραφο όλων των παραπάνω 

 

2.2. Έναν σφραγισµένο φάκελο , ο οποίος θα φέρει πλέον των 

ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής 

Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο 

σφραγισµένους υπο-φακέλους:  

• έναν (1) υπο-φάκελο µε ένα (1) πρωτότυπο (µε την 

ένδειξη «Πρωτότυπο») της τεχνικής προσφοράς, και  

• έναν υπο-φάκελο, που θα περιέχει ένα (1) ακριβές 

αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς.  

 

2.3. Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των 

ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Οικονοµικής 

Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο 

σφραγισµένους υπο-φακέλους:  

• έναν (1) υπο-φάκελο µε ένα (1) πρωτότυπο (µε την 

ένδειξη «Πρωτότυπο») της οικονοµικής προσφοράς, 

και  

• έναν υπο-φάκελο που θα περιέχει ένα (1) ακριβές 

αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς.  

 

3. Το πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες αυτού, οι οποίες 

πρέπει να έχουν συνεχή αρίθµηση, από τον διαγωνιζόµενο ή από 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. Η βεβαίωση της ακρίβειας 
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των αντιγράφων γίνεται µε σχετική ενυπόγραφη δήλωση στην 

τελευταία σελίδα αυτών, του ιδίου προσώπου ή προσώπων που 

έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς. Σε περίπτωση 

διαφορών µεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το 

πρωτότυπο της προσφοράς. 

4. Τόσο στον φάκελο µε την ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής», όσο και στον φάκελο µε την ένδειξη «Φάκελος 

Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισµού να 

περιέχονται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο αναφορές σε οικονοµικά 

στοιχεία και τιµές.  

5. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 

φάκελο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τότε αυτά 

συσκευάζονται καταλλήλως και συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο µε 

την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

6. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της Ε∆∆  εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη 

και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

7. Oι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, 

διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραφηθεί από τον «Ανάδοχο». Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Ε∆∆  

προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις 

και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να 

αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής του 

κλεισίµατος του διαγωνισµού.  

8. Προσφορές, που κατά την κρίση της Ε∆∆  θα είναι ελλιπείς, υπό 

αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους 

σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε 

περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών (εκτός των 
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Τεχνικών Φυλλαδίων) χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 

απαραίτητο για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, 

συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές 

µε την εξήγηση της έννοιας τους.  

9. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη 

και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων 

της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κτλ.). Προσφορά που 

περιλαµβάνει µη αποδοχή όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από 

αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την Ε∆∆. 

10. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη 

σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης.  

11. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να 

είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής 

«ελήφθη υπόψη», κλπ. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα επιτρέπονται 

εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο 

συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά µε, 

κατά την κρίση της Ε∆∆, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα 

αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.   

12. Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις 

κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς 

πίνακες και παραρτήµατα της προκήρυξης, σύµφωνα µε τις κατά 

περίπτωση οδηγίες.  

13. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες 

από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση 

διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα 

τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να 

έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή 

αποκλεισµού.  
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14. Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου. ∆ε 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που 

υποβάλλονται για µέρος του έργου. 

15. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων 

στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, 

τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη  

«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται 

ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση 

θα δύναται να  λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 

ενδιαφεροµένου. 

ΑΡΘΡΟ 15. Εναλλακτικές Προσφορές  

1. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν 

υπόψη. Ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης 

προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή 

να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δε 

ληφθούν υπ’ όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 16. Ισχύς των Προσφορών 

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους 

συµµετέχοντες για 120 ηµέρες από την επόµενη µέρα της 

διενέργειας του διαγωνισµού, της προθεσµίας υπολογιζοµένης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 1182/71 (ΕΕ αρ. L. 
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124/8.6.1971). Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η 

Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να απευθύνει ερώτηµα προς 

τους συµµετέχοντες διαγωνιζόµενους, αν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι συµµετέχοντες 

οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, 

θετικά η αρνητικά. Σε περίπτωση που αυτοί δεν απαντήσουν σε 

(5) ηµέρες  η απάντηση θεωρείται θετική. 

3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον Ανάδοχο 

µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 

δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση 

γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά 

τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής. 

4. Κανένας από τους υποψηφίους Αναδόχους δεν έχει δικαίωµα να 

αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της 

και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα 

αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για 

κατακύρωση. 

• Κατάπτωση, µερική ή ολική κατά την κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής, της εγγύησης συµµετοχής 

χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική 

ενέργεια.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 17.  Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 

• Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις 

τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση (λειτουργικά έξοδα, µετακινήσεις, 

έξοδα διοίκησης, ταχυδροµικών αποστολών, τηλεπικοινωνιακά 
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τέλη, κλπ.) εκτός από τον ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή. Οι τιµές χωρίς ΦΠΑ θα είναι εκείνες που θα 

λαµβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

• Σε ιδιαίτερη γραµµή των ως άνω τιµών, οι διαγωνιζόµενοι θα 

καθορίζουν το ποσό και ποσοστό επί τοις εκατό, µε το οποίο 

θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον Φ.Π.Α. Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα 

διορθώνεται από την επιτροπή αξιολόγησης. 

• Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής 

µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδας.  

• Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιµή σε 

συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

• Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν το  

υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς της διακήρυξης.  

• Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εκτέλεσης της 

σύµβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει µελετήσει και 

εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονοµικά µεγέθη 

που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών.  

Κατά συνέπεια ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για 

πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από 

τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα 

δικαιώµατα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 

του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της 

διάρκειας της προσφοράς, οι προµηθευτές δεν δικαιούνται, 

κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να 

υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών. 

• Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 

προσφερόµενη τιµή, η Προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
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γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 18. Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει από την Ε∆∆ µε βάση την συµφερότερη από 

οικονοµικής άποψης προσφορά. Για την επιλογή της συµφερότερης 

προσφοράς η Ε∆∆ θα ακολουθήσει τη διαδικασία και τα βήµατα που 

περιγράφονται στο ΑΡΘΡΟ 19. ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού.  

 

Συνοπτικά η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη Σύναψη 

της Σύµβασης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 

 Έλεγχος Κριτηρίων  Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο 

περιεχόµενο του φακέλου «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής». 
 

 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο 

του φακέλου «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς».. 

 

 Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς, που βασίζεται στο 

περιεχόµενο του φακέλου   «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς». 

  

 Τελική Αξιολόγηση. 
 

 

Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω στάδια, η Ε∆∆ συντάσσει πρακτικό, µε το 

οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την 

αιτιολογηµένη απόρριψη των προσφορών. Η απόφαση της 
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Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε 

τηλεοµοιοτυπία (fax).  

 

 

18.Α Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής 

 

18.Α.1 Έλεγχος πληρότητας  δικαιολογητικών συµµετοχής 

 

Αποκλείονται από τον διαγωνισµό όσοι δεν προσκοµίσουν 

συµπληρωµένα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 12 της 

παρούσας προκήρυξης.   

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή 

προσφορά, τηρουµένων των αναφεροµένων περί 

Ενώσεων/Κοινοπραξιών στην παράγραφο 12.2.Β της παρούσας. Εάν 

συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή 

προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το 

διαγωνισµό, τηρουµένων των αναφεροµένων περί 

Ενώσεων/Κοινοπραξιών στην παράγραφο 12.2.Β της παρούσας. 

 

Αξιολόγηση των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 20.Α.2  του παρόντος άρθρου, γίνεται µόνο για τις 

προσφορές που µετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών 

συµµετοχής (18.Α.1) κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. 

  

 

18.Α.2 Έλεγχος και αξιολόγηση ελαχίστων προϋποθέσεων 

συµµετοχής 

 

Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων είναι, 

πέραν της ύπαρξης των παραπάνω προβλεπόµενων 

δικαιολογητικών και η πλήρωση των κριτηρίων χρηµατο-
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οικονοµο-τεχνικής επάρκειας όπως αυτά περιγράφονται στα 

σηµεία 12.2.Α. Βασικά ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης 

χρηµατοοικονοµικής ικανότητας και 12.2.Β. Βασικά 

∆ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας του 

ΑΡΘΡΟΥ 12 . 

Σηµειώνεται ότι το αποτέλεσµα του ελέγχου των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής (παράγραφος 20.Α) είναι αποτέλεσµα ελέγχου κριτηρίων 

ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό και ως εκ 

τούτου, κατά τον έλεγχο αυτό, µια προσφορά κρίνεται από την Ε∆∆ ως 

αποδεκτή ή όχι για την περαιτέρω αξιολόγησή της.  

 

 

18.Β Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς - Κριτήρια 

 

Η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς γίνεται µόνο για τις προσφορές 

που εκπληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια (18.Α).  

 

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, όλοι οι 

διαγωνιζόµενοι, εκτός εκείνων που τυχόν έχουν αποκλεισθεί µε βάση 

την παράγραφο 20.Α, δύναται να κληθούν για µία παρουσίαση / 

συνέντευξη. Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται από τον 

Υπεύθυνο Έργου, συνοδευόµενο από το πολύ δύο άτοµα που 

συµµετείχαν στην προετοιµασία της προσφοράς και το πολύ τρία άτοµα 

που θα αναλάβουν κύριους ρόλους σε περίπτωση που το έργο 

κατακυρωθεί στον διαγωνιζόµενο. 

 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο διαγωνιζόµενος θα κληθεί να 

εξηγήσει ή να σχολιάσει την προσφορά του, σύµφωνα µε πρόγραµµα 

που θα ανακοινωθεί σε όλους τους υποψηφίους. Σε καµία περίπτωση 

στην συνάντηση αυτή δεν θα πρέπει να γίνει αναφορά στην οικονοµική 

προσφορά του.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενηµερώσει τους διαγωνιζόµενους ως προς τον 

τόπο και χρόνο των παρουσιάσεων, µία εβδοµάδα ενωρίτερα. 

 

  

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις 

ακόλουθες τρείς Οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 

των Οµάδων: 

 

 

18.Β.1 Οµάδα Α: Τεχνικά στοιχεία προσφερόµενης 

µεθοδολογίας και εξοπλισµού µε συντελεστή βαρύτητας  40%. 

 

Θα εξετασθούν:  

� Η µεθοδολογία , η πληρότητα και η αποτελεσµατικότητα 

εκτέλεσης των εργασιών. Η συµβολή στην γενικότερη 

αναβάθµιση των υπηρεσιών καθαριότητας, διαχείρισης 

απορριµµάτων. 

� Η λειτουργικότητα , η ηλικία , το τεχνολογικό επίπεδο και η 

επάρκεια του προσφερόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού για την 

εκτέλεση του έργου (καθώς και η ύπαρξη εφεδρικού εξοπλισµού). 

� Η επάρκεια , εµπειρία και ικανότητα του προσωπικού για την 

εκτέλεση του έργου (επιστηµονικό, τεχνικό, εργατικό προσωπικό 

εποπτεία κλπ). 

� Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η ποιότητα των 

προσφερόµενων εργασιών και του εξοπλισµού (συµφωνία µε τις 

κείµενες διατάξεςι περί διαχείρισης απορριµµάτων και 

καθαριότητας – σύστηµα διασφάλισης ποιότητας). Η Ποιότητα 

των προσφερόµενων εργασιών θα αξιολογηθεί θετικά  µε την 

προσκόµιση των πιστοποιητικών που αναφέρονται παρακάτω ή 

ισοδύναµα µε αυτά πιστοποιητικά. 

1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του διαγωνιζόµενου 

για την παροχή υπηρεσιών. 
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2. Πιστοποιητικό συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 

του διαγωνιζόµενου για την παροχή υπηρεσιών. 

3. Πιστοποιητικό διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας OHSAS 18001 

παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης απορριµµάτων (αποκοµιδή 

απορριµµάτων, πλύσης κάδων, οδοσάρωση) και καθαρισµού 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

18.Β.2Οµάδα Β: Οργάνωση διαγωνιζόµενου µε συντελεστή 

βαρύτητας  30%. 

Θα εξετασθούν:  

� Οργάνωση και υποδοµή για την υποστήριξη της καλής εκτέλεσης 

του έργου, καλής λειτουργίας του εξοπλισµού (σέρβις, 

συντήρηση, ανταλλακτικά) και της παροχής ασφάλειας απέναντι 

στο προσωπικό, τήρηση και περιγραφή µέτρων που λαµβάνει ο 

διαγωνιζόµενος για την εξασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχοµένων υπηρεσιών του. 

� ∆υνατότητα επί πλέον υποστήριξης του έργου και ταχύτητα 

ανταπόκρισης για κάλυψη έκτακτων αναγκών. 

� Χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου 

Τα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης αποτυπώνονται στον κατωτέρω 

πίνακα. 

Οµάδα Α : Τεχνικά στοιχεία προσφερόµενης µεθοδολογίας και 
εξοπλισµού (Συντελεστής βαρύτητας 40%) 

Βαθµολογί
α 

α1. Μεθοδολογία, πληρότητα & αποτελεσµατικότητα προγράµµατος 
εκτέλεσης εργασιών. Συµβολή στην γενικότερη αναβάθµιση των 
υπηρεσιών καθαριότητας, διαχείρισης απορριµµάτων. 

0-15 

α2. Λειτουργικότητα, αποτελεσµατικότητα, τεχνολογικό επίπεδο και 
επάρκεια προσφερόµενου εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
εργασιών (ύπαρξη εφεδρικού εξοπλισµού) 

0-15 

α3. Επάρκεια, εµπειρία και ικανότητα του προσωπικού για την 
εκτέλεση του έργου (επιστηµονικό, τεχνικό, εργατικό προσωπικό, 
οδηγοί, χειριστές, εποπτεία κλπ) 

0-10 

α4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ποιότητα των προσφερόµενων 
εργασιών και του εξοπλισµού (συµφωνία µε κείµενες διατάξεις περί 
∆ιαχείρισης απορριµµάτων και τήρησης κανόνων Υγιεινής) 

0-10 
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Οµάδα Β : Οργάνωση διαγωνιζόµενου (Συντελεστής βαρύτητας 30%) Βαθµολογί
α 

β1. Οργάνωση και υποδοµή για την υποστήριξη της καλής εκτέλεσης 
του έργου, καλής λειτουργίας του εξοπλισµού (σέρβις, συντήρηση, 
ανταλλακτικά) και της παροχής ασφάλειας απέναντι στο 
προσωπικό, τήρηση και περιγραφή µέτρων που λαµβάνει ο 
διαγωνιζόµενος για την εξασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχοµένων υπηρεσιών του.  

0-24 

β2. ∆υνατότητα επί πλέον υποστήριξης του έργου και ταχύτητα 
ανταπόκρισης για κάλυψη έκτακτων αναγκών  

0-16 

β3. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου 0-10 

 
 
 
Ορίζονται α, β και γ το άθροισµα των επί µέρους βαθµολογίων που 
συγκέντρωσαν αντίστοιχα οι οµάδες Α, Β και Γ, ήτοι :  

 
α = α1 + α2 + α3 + α4  
β = β1 + β2 + β3  
 
 

ΣΒΤ = (0,40 x α) + (0,30 x β)      
 

 
 

Προσφορές που κατά την κρίση της Ε∆∆  είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 

εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ουσιώδη απόκλιση από 

όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Ε∆∆. 

 

 

18.Γ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

18.Γ.1. Η αξιολόγηση και ο υπολογισµός της ανοιγµένης οικονοµικής 

προσφοράς (ΒΟ) έκαστου διαγωνιζόµενου προκύπτει ως εξής : 

 

Στην περίπτωση που Π=Πmin  , BΟmax= 50 
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Στην περίπτωση που Π>Πmin   , ΒΟmax = 50- [(10 X (Π/Πmin)] 

 

Όπου Π = ποσό οικονοµικής προσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενου. 

Πmin = η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά που υποβλήθηκε µεταξύ 

των διαγωνιζοµένων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκµηριώσει την 

Οικονοµική του Προσφορά, βασιζόµενος στα στοιχεία της Τεχνικής του 

Προσφοράς. 

 

 

 

18.∆. Τελική Κατάταξη 

 

Η τελική κατάταξη των διαγωνιζόµενων και η ανάδειξη του πρώτου 

υποψηφίου Αναδόχου θα προκύψει µε βάση τα αποτελέσµατα 

αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς τους και θα 

αφορά την πλέον συµφέρουσα από τεχνο-οικονοµική άποψη 

προσφορά. 

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά θα είναι εκείνη 

που παρουσιάζει την µεγαλύτερη τιµή του τελικού βαθµού αξιολόγησης 

(Τ ) . Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης προσφορών (Τ) που θα δοθεί στον 

κάθε διαγωνιζόµενο και βάσει του οποίου θα γίνει η τελική κατάταξη , 

προκύπτει από τον τύπο:  

 

Τελικός βαθµός (Τ) =(ΣΒΤ) + [0,30 Χ (Β.Ο.)]  

 

Ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος που έχει τον 

µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης (Τ). 

∆ιευκρινίζεται ότι οι υπολογισµοί στρογγυλοποιούνται στα τρία δεκαδικά 

ψηφία . Όταν το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο είναι ο αριθµός 5 χωρίς άλλα 

δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) την 30/04/12 ηµέρα ∆ευτέρα 

ώρα 10:00 π.µ. έως 11:00 π.µ.(λήξη κατάθεσης προσφορών) στη 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  κτίριο ∆ελφίνι, 74100 Ρέθυµνο. Κατά 

την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι υποψήφιοι που 

υπέβαλαν προσφορά ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένου 

αντιπρόσωποί τους.  

 

2. Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος καθώς και ο φάκελος των 

δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε 

και σφραγίζονται από την Ε∆∆ όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά 

και λοιπά στοιχεία κατά φύλλο καθώς και τα φύλλα της τεχνικής 

προσφοράς. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την 

Ε∆∆. Ειδικότερα, οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 

τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 

και υπογράφεται από την Ε∆∆  και φυλάσσεται. Η Αναθέτουσα 

Αρχή µεριµνά ώστε η φύλαξη των φακέλων οικονοµικής 

προσφοράς να γίνεται κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το 

απόρρητο των προσφορών εν αναµονή της αξιολόγησής τους. 

 

3. Η Ε∆∆ προβαίνει στον έλεγχο ικανοποίησης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής εφαρµόζοντας όσα αναλυτικά περιγράφονται 

στην παράγραφο 18.Α. Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής 



 

 47 

Επιλογής του ΑΡΘΡΟ 18. Αξιολόγηση Προσφορών και 

εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ποιες 

προσφορές εκπληρώνουν τα κριτήρια 18.Α και προωθούνται στο 

επόµενο στάδιο αξιολόγησης και ποιες δεν έγιναν αποδεκτές. Το 

αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής αποφαίνεται σχετικά, και 

µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους η 

απόφασή του.  

 

4. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι φάκελοι της Τεχνικής και 

Οικονοµικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έγιναν 

αποδεκτές επιστρέφονται.  

 

5. Στην συνέχεια η Ε∆∆ αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές των 

υποψηφίων που έγιναν αποδεκτοί εφαρµόζοντας όσα αναλυτικά 

περιγράφονται στην παράγραφο 18.Β. Αξιολόγηση Τεχνικής 

Προσφοράς – Κριτήρια του ΑΡΘΡΟΥ 18.  Αξιολόγηση 

Προσφορών και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε 

µέριµνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους η απόφασή 

του, καθώς και ο τόπος, ώρα και ηµεροµηνία της αποσφράγισης 

των οικονοµικών προσφορών για τους διαγωνιζοµένους των 

οποίων η τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.  

 

6. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι της 

οικονοµικής Προσφοράς επαναφέρονται -για όσες προσφορές 

έγιναν αποδεκτές- στην Ε∆∆  για την αποσφράγισή τους, 

σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες 

δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται.  

 

7. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, 

µονογράφονται και σφραγίζονται από την Ε∆∆ όλα τα πρωτότυπα 
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στοιχεία της κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών µε ειδική 

διατρητική µηχανή της Αναθέτουσας Αρχής.  Στην συνέχεια 

ελέγχονται οι οικονοµικές προσφορές ως προς την σύνταξή τους 

σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και µόνον για τις 

αποδεκτές οικονοµικές προσφορές εφαρµόζονται όσα αναλυτικά 

περιγράφονται στην παράγραφο 18.Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του  ΑΡΘΡΟΥ 18. Αξιολόγηση 

Προσφορών .  

 

8. Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης και για τις 

αποδεκτές τεχνικά και οικονοµικά προσφορές, η Ε∆∆ συντάσσει 

τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης των προσφορών εφαρµόζοντας 

όσα αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 18.Γ. Τελική 

Κατάταξη του ΑΡΘΡΟΥ 18. Αξιολόγηση Προσφορών και 

εισηγείται σχετικά στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 

το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά του γνωστοποιείται 

στους διαγωνιζοµένους το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. Στον 

υποψήφιο Ανάδοχο µε την συµφερότερη προσφορά αποστέλλεται 

έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού από το 

αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

9. Τεχνική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή 

είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

10.  Τεχνικές Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται 

προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις, οπότε και θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.  

 

11.  Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των 

τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη 
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ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 

συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.   

ΑΡΘΡΟ 20. ∆ιοικητικές Προσφυγές – Ενστάσεις 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού , της συµµετοχής 

διαγωνιζόµενου σ΄αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του 

έως και την  κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση, η οποία 

υποβάλλεται εγγράφως στη Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Ρεθύµνου η οποία και αποφαίνεται σχετικά. 

 
Α. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον σύµφωνα µε το άρθρο 227 

του Ν3852/2010 ΦΕΚ 87Α, και την επιφύλαξη του άρθρου 238 του ίδιου 

νόµου,  µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών 

οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου αυτών και των συνδέσµων για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε 

προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την 

ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε 

γνώση αυτής. 

Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης 

ενέργειας των οργάνων της προηγούµενης παραγράφου. Στην περίπτωση 

αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαηµέρου από την άπρακτη παρέλευση 

της ειδικής προθεσµίας που, τυχόν, τάσσει ο νόµος για την έκδοση της οικείας 

πράξης, διαφορετικά µετά την παρέλευση τριµήνου από την υποβολή της 

σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου. 

Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η 

ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή 

έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 

Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση 

για την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων. 

Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των άρθρων 225 έως 228 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α, 
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κοινοποιούνται στα οριζόµενα από τις διατάξεις αυτές νοµικά πρόσωπα, 

καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει την προσφυγή εντός πέντε ηµερών από 

την έκδοσή τους. 

Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορούν την 

κατακύρωση του διαγωνισµού, ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι 

δυνατή η προσβολή τους στο Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. ή 

στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. µετά την έναρξη λειτουργίας 

της. 

Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το 

περιεχόµενο των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται 

για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού 

εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο 

τρόπο. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των 

προαναφεροµένων και σύµφωνα µε το τις ειδικότερες διατάξεις του 

Ν.3886/2010 φεκ 173α προ της υπογραφής της σύµβασης, δεν λαµβάνονται 

υπόψη. 

Β. Για τις προσφυγές ισχύουν και οι ειδικότερες διατάξεις του 

Ν.3886/30-9-2010 ΦΕΚ 173Α και της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την 

εφαρµογή του ανωτέρω νόµου περί ∆ικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων οι οποίες διατάξεις στους διεθνείς ∆ιαγωνισµούς 

υπερισχύουν των διατάξεων του Εθνικού δικαίου. 

  

ΑΡΘΡΟ 21. Αποτελέσµατα ∆ιαγωνισµού - Κατακύρωση – 

Συµπληρωµατικές συµβάσεις 

1. Για την εγκυρότητα της κατακύρωσης του έργου και την 

υπογραφή της σύµβασης η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

ακολουθήσει τις, κατά το χρόνο κατακύρωσης του έργου, εν 

ισχύι διατάξεις του ν. 3310/05, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
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από τον ν.3414/2005,  περί υπαγωγής της σύναψης της 

σύµβασης στη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων του 

αναδόχου και τις σχετικές, κατά το χρόνο εκείνο, νοµίµως 

προβλεπόµενες διαδικασίες. 

 

2. Η κατακύρωση, πραγµατοποιείται µε την ανακοίνωση της 

ανάθεσης και µόνον τότε και αφού προηγηθεί σχετική 

απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η 

κατάταξη ενός υποψήφιου στην πρώτη θέση του πίνακα 

τελικής κατάταξης δεν θεωρείται, άνευ ετέρου, κατακύρωση. 

 

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης η Αναθέτουσα Αρχή  

διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει µέχρι 50% το συµβατικό 

έργο, µε ανάλογη µετάθεση του συµβατικού χρόνου 

παράδοσης, εφόσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο 

στάδιο κατακύρωσης µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

ανάλογο τίµηµα ήδη εφαρµοσµένο , ο ανάδοχος θα υποβάλλει 

τεχνικο- οικονοµική µελέτη στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου η οποία µετά από διαπραγµάτευση µε τον ανάδοχο 

θα καθορίσει το ανάλογο τίµηµα. Η Αναθέτουσα Αρχή κατά 

την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώσει ολόκληρο το 

διαγωνισµό, ή να τον αναβάλει, είτε τέλος να υπαναχωρήσει 

από αυτόν. Στην περίπτωση αυτή οι συµµετέχοντες δεν έχουν 

δικαίωµα αποζηµιώσεως για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, που 

απορρέει από την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. 

ΑΡΘΡΟ 22. Κατάρτιση και Υπογραφή της Σύµβασης 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει εγγράφως τον πρώτο στην τελική 

κατάταξη διαγωνιζόµενο σε συνεργασία για την κατάρτιση της 

σύµβασης εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου. 
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2. Αντικείµενο της συνεργασίας θα αποτελέσει η κατάρτιση του 

τελικού σχεδίου της σύµβασης, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις 

που προέκυψαν από την αξιολόγηση. Τα σηµεία αυτά θα 

αναφέρονται στην πρόσκληση που θα αποσταλεί στον υποψήφιο. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να αποκλίνει ουσιωδώς από τους όρους 

της παρούσης προκήρυξης και της προσφοράς του 

διαγωνιζοµένου που τελικά θα επιλεγεί. 

 

3. Η σχετική συνεργασία για την κατάρτιση της σύµβασης πρέπει να 

ολοκληρωθεί µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, από την παραλαβή της 

σχετικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή εκτός αν 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι, που γίνονται αποδεκτοί και από τα δύο 

µέρη.  

 

4. Εάν δεν προσέλθει ο πρώτος στην τελική κατάταξη 

διαγωνιζόµενος στην συνεργασία για την κατάρτιση της σύµβασης 

ή αν η εν λόγω συνεργασία αποβεί άκαρπη, η Αναθέτουσα Αρχή 

θα καλέσει τον δεύτερο στην τελική κατάταξη διαγωνιζόµενο 

επαναλαµβάνοντας την ως άνω διαδικασία. Αν επαναληφθεί η 

άκαρπη διαδικασία η Αναθέτουσα Αρχή θα αποφασίσει αν θα 

καλέσει και τον τρίτο στην τελική κατάταξη διαγωνιζόµενο ή αν 

θα επαναλάβει τον διαγωνισµό.  

 

5. Το καταρτισθέν σχέδιο σύµβασης εφόσον ο προϋπολογισµός του 

έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, υπερβαίνει το όριο 

που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 27  του ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλεται υποχρεωτικά για  έλεγχο 

νοµιµότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 
6. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, εφόσον έχει αποβεί θετικός ο έλεγχος 

νοµιµότητας από το Ε.Σ, καλείται έγγραφα να προσέλθει να 
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υπογράψει την σύµβαση. Υποχρεούται δε να ανταποκριθεί στην 

πρόσκληση αυτή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ολοκλήρωση 

της συνεργασίας για την κατάρτιση της σύµβασης µε την  

Αναθέτουσα Αρχή προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

ΑΡΘΡΟ 25 Εγγυήσεις – Εγγυητικές επιστολές. Αν η 

προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ή ο Ανάδοχος προσέλθει αλλά 

δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, εντός του 

ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής  η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς 

άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η 

Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αποφασίζει την ανάθεση της 

σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η 

απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά 

κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

 

7.  Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους 

όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του 

Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας.   

 

ΑΡΘΡΟ 23 Όροι και Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

1. Η αποζηµίωση του ανάδοχου για τις παρεχόµενες εργασίες θα 
καταβάλλεται µε Χ.Ε. στο τέλος έκαστου µήνα, µε χρηµατικό 
ποσό ίσο προς το 1/36 της συµβατικής αµοιβής του, ύστερα 
από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την Τεχνική 
Υπηρεσία που θα εκδίδεται εντός 10 ηµερών από το πέρας του 
πιστοποιούµενου µήνα.  

 
2. Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης, η πληρωµή θα γίνεται 

κατά µήνα σε ποσά ίσα µε τον αριθµό των µηνών της 
παράτασης. 
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3. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική 
ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής 
παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας 
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 
πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 

 
4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της αξίας 

των συµβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι το µηνιαίο 
πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του έργου από την αρµόδια 
Υπηρεσία του ∆ήµου, το τιµολόγιο του ανάδοχου εις τριπλούν 
που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική 
απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

 
 
          ΑΡΘΡΟ 24 Ρήτρες 

1. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης του 
έργου µε τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό εντός της 
προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία όµως δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των είκοσι (20) ηµερών, 
διάστηµα εκτιµούµενο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούµενου 
εξοπλισµού και προσωπικού από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των 
εργασιών την ακριβή ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η 
Τ.Υ. του ∆ήµου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα ποσού 1000 € για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για 
είκοσι συνολικά ηµέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης 
άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται 
έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

 
2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα 
και κατ'αναλογία µε τις κείµενες διατάξεις των Ο.Τ.Α µετά από 
εισήγηση της Τ.Υ. 

 
3. Αποτελεί βασική υποχρέωση του ανάδοχου η απρόσκοπτη 

εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι η 
διακοπή των εργασιών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη της 
µίας ηµέρας µε υπαιτιότητα του ανάδοχου. Σε περίπτωση 
παράβασης του όρου αυτού επιβάλλεται, ως ρήτρα 1000 Ευρώ 
ανά περίπτωση και για κάθε ηµέρα διακοπής.  

4. Σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του συµβατικού 
αντικειµένου η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της περικοπής 
του αναλογούντος τιµήµατος για τις σχετικές εργασίες και εφ’ 
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όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας µετά από εισήγηση της Τ.Υ. 

 
5. Η ∆ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, όταν αποδεδειγµένα 

κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πληµµελώς και ότι µετά 
από συνεχή επανάληψη της αντισυµβατικής συµπεριφοράς, να 
τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει µε εξώδικη 
διαµαρτυρία και σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών, να 
υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

 
6.  

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή 

εµπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς 

Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 

ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παρασκευαστές οφείλουν να είναι 

γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια 

εταιρεία του προϊόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 25. Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές 

 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής  

1   Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει 

να καλύπτει σε 157.700,00 € (ΕΥΡΩ) ποσοστό 5% του 

προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 

του ΑΡΘΡΟΥ 3. Προϋπολογισµός – ∆ιαδικασία µε 

διαπραγµάτευση.  

 

1.1 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα 

(1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της 

προσφοράς, και επιστρέφεται στον υποψήφιο στον οποίο 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την κατάθεση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους 
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µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

 

2.Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 

 

Ο επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να προσκοµίσει, µε την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης, σαν εγγύηση για την 

τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης αναγνωρισµένου ιδρύµατος ως ανωτέρω, ποσού 

ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η 

ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης υπερβαίνει 

τουλάχιστον κατά έξι µήνες τη λήξη της ισχύος της σύµβασης 

και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια σε κάθε ενδεχόµενη 

παράταση του χρόνου ισχύος της σύµβασης ή µέχρι την 

οριστική παραλαβή του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και 

µετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής 

λειτουργίας.  

ΑΡΘΡΟ 26. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ο 

ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραµµα ενεργειών. Εάν κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύπτουν αλλαγές στο 

χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται 

ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει 

κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει 

να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να 
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λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την 

εκτέλεση του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές 

συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), 

παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική 

λήψη αποφάσεων. 

 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για 

την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο 

από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύµβασης µη ευθυνόµενου του ∆ήµου κατ ουδένα λόγο. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει ουδεµία ευθύνη και υποχρέωση από 

τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή  δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης 

για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο 

προσωπικό του προµηθευτή ή τρίτων. 

 

Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση  

παράβασης του προηγούµενου εδαφίου. Ο Ανάδοχος θα έχει, επίσης, 

την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζηµιές ή ατυχήµατα που, από 

πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προστηθέντων του, 

προκληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, στον ίδιο, στο προσωπικό του 

ή σε οποιονδήποτε τρίτο κατά την εκτέλεση της σύµβασης, και θα 

υποχρεούται στην αποκατάσταση της αντίστοιχης ζηµιάς κατά 

περίπτωση.  

 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' 

ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) 

εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 

προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε 

οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που 

απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της 

Αναθέτουσας Αρχής, πλην της αµοιβής του την οποία µπορεί να 

εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

 

Αρθρο  27   ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ 

 
Οι αvάδoχoι  πoυ εκτελoύv µέσα σε ασφαλιστικές περιoχές I.Κ.Α. είvαι 
υπoχρεωµέvoι vα ασφαλίσoυv όλo τo πρoσωπικό τoυς πoυ ασχoλείται στo έργo. 
Στις περιπτώσεις έργωv πoυ εκτελoύvται εκτός ασφαλιστικώv περιoχώv I.Κ.Α. oι 
αvάδoχoι είvαι υπoχρεωµέvoι vα συvεχίσoυv τηv ασφάλιση τoυ πρoσωπικoύ πoυ θα 
χρησιµoπoιηθεί και πoυ είvαι ασφαλισµέvo στo I.Κ.Α. και δεv έχει διακoπεί η 
ασφάλισή τoυ. 
Είvαι υπoχρεωµέvoς επίσης vα ασφαλίσει τo υπόλoιπo πρoσωπικό σε µία από τις 
αvαγvωρισµέvες από τo ∆ηµόσιo ασφαλιστικές εταιρείες. 
Η δαπάvη για τα ασφάλιστρα (πoυ πρέπει vα καταβάλλovται από τov αvάδoχo 
συvoλικά δαπάvη εργoδoτική, εισφoρά και εισφoρά ασφαλισµέvoυ) βαρύvει τov 
εργoλάβo. Σε καµία περίπτωση δε µπoρεί vα επιβαρυvθεί o εργoδότης µε 
απoζηµιώσεις ατυχηµάτωv τoυ πρoσωπικoύ τoυ αvαδόχoυ και τωv µεταφoρικώv τoυ 
µέσωv, ζηµιώv σε ξέvη ιδιoκτησία και σε έργα τoυ ∆ηµoσίoυ, ∆ήµωv και Κoιvoτήτωv 
και γεvικά κάθε φύσης κoιvωφελή έργα. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 τουάρθρου 34 
του Π.∆. 609/85. 
  
 

Αρθρο 28  ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Ο αvάδoχoς πρέπει vα έχει υπόψηv τoυ ότι θα καταβάλλει τoυς πρoβλεπoµέvoυς 
από τoυς vόµoυς φόρoυς, τέλη και κρατήσεις πoυ ισχύoυv κατά τηv ηµέρα πoυ 
γίvεται o διαγωvισµός και ότι είvαι υπoχρεωµέvoς vα καταβάλλει στo τεχvικό 
πρoσωπικό ότι καθoρίζεται από τo Υπoυργείo Εργασίας, µε τις διάφoρες απoφάσεις 
τoυ δηλαδή τωv δώρωv εoρτώv - Πάσχα και Χριστoυγέvvωv τoυ επιδόµατoς και τωv 
ηµερoµισθίωv για της ηµέρες υπoχρεωτικής αργίας. Εάv µετά τηv ηµερoµηvία πoυ 
έγιvε o διαγωvισµός επιβληθoύv φόρoι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθoύv αυτά πoυ 
υπήρχαv τo αvτίστoιχo πoσό πληρώvεται επιπλέov ή εκπίπτεται αvτίστoιχα απ'τoυς 
λoγαριασµoύς τoυ αvαδόχoυ, και εφόσov απoφασιστεί από τoυς αρµoδίoυς 
Υπoυργoύς. 

  
  
 

 Αρθρο 29  Τήρηση νόµων, αστυνοµικών διατάξεων 
 

29.1 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του 
έργου υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους Νόµους του 
Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς, τις 
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Αστυνοµικές διατάξεις ή διαταγές, καθώς και µε τις νόµιµες 
απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής 
που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά 
οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο και στις εργασίες του. 

29.2 Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας 
και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύµφωνα µε όσα 
σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε 
περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την 
εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίζει έγκαιρα µε ευθύνη και δαπάνες του, τις σχετικές 
άδειες και να τηρεί όλους τους Νόµους και κανονισµούς, που 
αφορούν τέτοια εργασία. 

29.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα 
Νοµοθεσία για ηχορρύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην 
περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά 
τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να 
αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την 
περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται τέτοια µέτρα, ώστε να 
αποφεύγεται η ηχορύπανση. 

 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να 

συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι 
ασφαλίσεις που θα συνοµολογήσει κριθούν ως µη 
ικανοποιητικές από την Υπηρεσία η τελευταία δικαιούται να 
συνάψει, στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου, τα 
απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως µε το 
νόµιµο επιτόπιο υπερηµερίας), το ποσό των ασφαλίστρων, είτε 
από τις οφειλόµενες σε αυτόν πληρωµές, είτε µε κατάπτωση 
ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
του Αναδόχου. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή 
δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό 
των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία για να αποφύγει ενδεχόµενη 
ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα στους 
ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να παρακρατήσει 
τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. Η Υπηρεσίασ επίσης 
επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να παρακρατεί από 
οφειλόµενες πληρωµές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι 
δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, 
απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν 
λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 
 Αρθρο 30  Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου 
 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει 

εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. 
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 Ειδικότερα για το ηµεδαπό προσωπικό απαιτείται, σύµφωνα µε 
την Εργατική Νοµοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή σε άλλο 
Οργανισµό Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης ανάλογα µε την 
ειδικότητα. 

 Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, 
που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νοµοθεσία της 
Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να µην αντιβαίνει στις 
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. Ο Ανάδοχος 
προκειµένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε, να υποβάλει 
έγκαιρα στην αρµόδια Υπηρεσία του Εργοδότη, όλα τα αναγκαία 
δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και 
υπαλληλικού προσωπικού του. 

 
1. Ο ανάδοχος σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της  εργασίας υποχρεώνεται να 
συµµορφώνεται µε τους Νόµους, τα ∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς του Κράτους, 
τις Αστυνοµικές διατάξεις και διαταγές, καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις 
οποιασδήποτε ∆ηµοτικής η ∆ηµοσιάς αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν 
εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και για την έργασία.  
 
2. Ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων κλπ. υποχρεώνεται 
να ανακοινώνει αµέσως στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης της έργασίας  σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικές 
µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π., που του απευθύνονται ή του 
κοινοποιούνται. 
 
3.Θα πρέπει να  τηρούνται οι διαδικασίες  περί χορήγησης εκκαθαριστικών 
σηµειωµάτων ο Ν.3863/10  άρθρο 40.   
 

 

ΑΡΘΡΟ 31. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - ∆ιαιτησία 

Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να 

ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ 

τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα 

υπογραφεί.  

 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρµόδια ελληνικά 

δικαστήρια, της Περιφέρειας Πρωτοδικείου Ρεθύµνης.  

 

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον 

συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφτεί στη σύµβαση 

προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
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σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους 

συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για 

την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα 

οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 

 
                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 
 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 62 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 Τεχνική Προσφορά 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: 
 
Ρητή αναλυτική δήλωση για τη συµόρφωση ή απόκλιση των 
προσφερόµενων εργασιών και εξοπλισµών σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 
 
Μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου 

 
� Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποδείξουν στην 

προσφορά τους τα τεχνικά και µηχανικά µέσα (ως ελάχιστες 
απαιτήσεις σε µέσα και ποσότητα είναι αυτά που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 της Ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων) και 
ανθρώπινο δυναµικό και να αναφέρουν αναλυτικά την 
ποσότητα τους µε τα οποία πραγµατοποιούν το έργο καθώς 
και να προτείνουν την µεθοδολογία και την οργάνωση για την 
εκτέλεση του. 

� Ο τρόπος, η µεθοδολογία και το πρόγραµµα εκτέλεσης των 
εργασιών θα προτείνεται από τους διαγωνιζόµενους και θα 
περιέχεται αναλυτικά στην προσφορά τους, προκειµένου να 
αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα της 
προτεινόµενης µεθόδου, η καταλληλότητα των µηχανικών 
µέσων που θα χρησιµοποιηθούν και η παρεχόµενη ασφάλεια 
εκτέλεσης των εργασιών κλπ. Για το λογο αυτό ο φάκελος 
της τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνει επί ποινή 
αποκλεισµού   πλήρες και λεπτοµερές διάγραµµα των 
εργασιών, της µεθόδου και του προγράµµατος που προτείνει 
να εφαρµόσει ο προσφέρων για την καλή εκτέλεση των 
εργασιών. Στο διάγραµµα αυτό θα εµφανίζονται , ανά φάση 
και είδος εργασιών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι 
δυνατότητες του χρησιµοποιούµενου µηχανολογικού 
εξοπλισµού.  

� Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργολαβίας , οι 
διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να διαθέτουν τον απαιτούµενο 
και κατάλληλο µηχανολογικό εξοπλισµό σε είδος ,αριθµό και 
λειτουργικότητα που θα καθορίζουν στην προσφορά τους. 
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� ∆ιάθεση επάρκειας εφεδρικού µηχανολογικού εξοπλισµού και 
µηχανηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας για την εκτέλεση των 
εργασιών που είναι σχετικές µε το αντικείµενο του έργου. 

� Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να αποδείξουν µε την προσφορά 
τους τα µέτρα που λαµβάνουν για την εξασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών  και του εξοπλισµού 
(σύστηµα διασφάλισης ποιότητας) .  

 
 
Οργάνωση και υποδοµή του διαγωνιζόµενου για την 
εκτέλεση του έργου. 

 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι: 
� Οργάνωση και Υποδοµή που διαθέτει ο διαγωνιζόµενος για το 

service και τη συντήρηση του προσφερόµενου εξοπλισµού 
(συνεργείο, παρακαταθήκη ανταλακτικών, τεχνικό προσωπικό 
κλπ) και των εργασιών. 

� Χρονοδιάγραµµα έναρξης εκτέλεσης των προσφερόµενων 
εργασιών (σηµειώνεται ότι ο χρόνος έναρξης των εργασιών 
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των 20 ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης.) Θα εκτιµηθεί ο συντοµότερος 
χρόνος έναρξης του έργου. 

� Θα αναφέρεται ο τρόπος αντιµετώπισης εκτάκτων 
περιστατικών στην εκτέλεση του έργου. 

 
 
Τεχνική περιγραφή προσφερόµενου εξοπλισµού 
 
Επί ποινή αποκλεισµού οι διαγωνιζόµενοι θα αναγράφουν µέσα 
στην τεχνική προσφορά τους όλα τα βασικά τεχνικά στοιχεία του 
προσφερόµενου εξοπλισµού και κυρίως: 

� Τύπος οχήµατος ή µηχανήµατος, Εργοστάσιο κατασκευής. 
� Στοιχεία εκµετάλλευσης (ωφέλιµα φορτία) 
� Γεωµετρικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. 
� Λεπτοµερή τεχνική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας του 

προσφερόµενου εξοπλισµού και ειδικότερα για την 
προσφερόµενη τεχνολογία. 

� Ανάλυση λειτουργικής απόδοσης του προσφερόµενου 
εξοπλισµού. 

� Στοιχεία και προσπέκτους πλαστικών κάδων 1100 λίτρων και 
καλαθιών επίστηλων χωρητικότητας 60 λίτρων. 

� Λοιπά τεχνικά στοιχεία και προσπέκτους καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
τεχνιική αξιολόγηση του προσφερόµενου εξοπλισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 2. Οικονοµική Προσφορά 

 

Η οικονοµική προσφορά θα διατυπώνεται σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο υπόδειγµα προϋπολογισµού προσφοράς, για την 
κατ'αποκοπήν εκτέλεση προσφερόµενων εργασιών για χρονική 
διάρκεια τριάνταέξι  (36) µηνών. Η οικονοµική προσφορά θα 
συνοδεύεται απαραίτητα, µε ποινή αποκλεισµού, µε ανάλυση 
κόστους που θα αιτιολογεί την τιµή προσφοράς. 
 
Για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι 
θα πρέπει να λάβουν υπ'όψη ότι ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και 
µέριµνα αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:  

 
� την διάθεση του συνόλου του απαιτούµενου εξοπλισµού. 
� τα έξοδα κίνησης του απασχολούµενου εξοπλισµού καθώς και 

το τακτικό service και συντήρηση για την διασφάλιση της 
άψογης λειτουργίας του. 

� τον καθαρισµό του εξοπλισµού. 
� την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούµενου εξοπλισµού 

καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι οχηµάτων (ΚΤΕΟ, 
KEK, τέλη κυκλοφορίας, κλπ). 

� την αµοιβή (µισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του 
απασχολούµενου προσωπικού - εργάτες καθαριότητας, 
εποπτικό προσωπικό, οδηγοί, χειριστές µηχανηµάτων - και 
λοιπά συναφή έξοδα µε την απασχόληση του. 

� το “management” του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, 
τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση 
του έργου, εποπτεία και σχεδιασµός των εργασιών, κλπ). 

� δαπάνες λειτουργίας ενός πλήρως συγκροτηµένου γραφείου 
για την υποστήριξη του έργου και γενικά τα πάσης φύσεως 
έξοδα που προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου . 

� Το απαιτούµενο για την εκτέλεση του έργου νερό που θα 
παρέχεται από το δίκτυο υδρεύσεως του ∆ήµου. 

� Ο ανάδοχος θα έχει την απόλυτο ευθύνη για τήρηση 
όλων των απαραίτητων προυποθέσεων για την 
τήρηση της καθαριότητας του χώρου σύµφωνα µε 
την έγκριση των όρων λειτουργίας προσωρινού 
ΣΜΑ, και σε περίπτωση που θα επιβληθεί πρόστιµο 
από την ∆/νση Περιβάλλοντος και υδροοικονοµίας 
θα είναι αποκλειστικά αυτός υπεύθυνος για την 
πληρωµή του 

 
Ο ∆ήµος αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν : 
 



 

 65 

� Τα τέλη διάθεσης των απορριµµάτων (οικιακών και ογκωδών) 
στον ΧΥΤΑ που απορρέουν από την εκτέλεση του έργου  

� Τη δυνατότητα διάθεσης των ακάθαρτων νερών που 
προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου στο αποχετευτικό 
δίκτυο του ∆ήµου 

� Ο ∆ήµος αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν 
τη διάθεση στη χρήση του αναδόχου, άνευ ανταλλάγµατος, 
κατάλληλου χώρου για τη στάθµευση του εξοπλισµού που θα 
χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών (καροτσάκια, 
οχήµατα, σάρωθρα, απορριµµατοκιβώτια κλπ), χωρίς όµως 
να φέρει ευθύνη για τη φύλαξη του. 

� Ο ∆ήµος αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν 
τη διάθεση στη χρήση του αναδόχου, άνευ ανταλλάγµατος, 
κατάλληλα διαµορφωµένου χώρου για την εγκατάσταση ενός 
ανοικτού απορριµµατοκιβωτίου (container) για την 
εναπόθεση των σαρωµάτων των µηχανικών σαρώθρων, µε 
δυνατότητα παροχής νερού για ανεφοδιασµό και πλύσιµο των 

µηχανηµάτων αυτών.Ο ανάδοχος θα έχει την απόλυτο 
ευθύνη για τήρηση όλων των απαραίτητων 
προυποθέσεων για την τήρηση της καθαριότητας του 
χώρου σύµφωνα µε την έγκριση των όρων 
λειτουργίας προσωρινού ΣΜΑ, και σε περίπτωση που 
θα επιβληθεί πρόστιµο από την ∆/νση 
Περιβάλλοντος και υδροοικονοµίας θα είναι 
αποκλειστικά αυτός υπεύθυνος για την πληρωµή του 

 
      Οικονοµικές προσφορές µε συνολική τιµή προσφοράς πάνω από 

τον συνολικό  προϋπολογισµό του έργου, απορρίπτονται. 

 

 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΥ∆Ρ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ο παρακάτω πίνακας  ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής 

συµπληρώνεται κατά περίπτωση και ξεχωριστά από κάθε 

συµµετέχοντα φορέα στην προσφορά, µε βάση τα αναφερόµενα στο 

«ΑΡΘΡΟ 12. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 

Για λόγους διευκόλυνσης του ελέγχου της πληρότητας του φακέλου 

των δικαιολογητικών, δέον είναι να τηρηθεί σε αυτόν η σειρά που 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΩΣΗΣ / 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ) 

……………………………………………………………… …………………………………………………………………….…. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Α/Α 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ / ΕΓΓΡΑΦΟ 

(«ΑΡΘΡΟ 12. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής») 

Ηµέρα. έκδ. 

εγγράφου/ 

/Αριθµ. Πρωτοκ. 

1.  Έγγραφο υποβολής προσφοράς  

2.  
Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ή άλλου επαγγελµατικού 

φορέα 
 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

  

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

5.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα 

δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το 

απασχολούµενο από αυτούς προσωπικό. 
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6.  

Πιστοποιητικό όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης που αναφέρονται στην υπεύθυνη τους δήλωση 

της προηγούµενης παραγράφου, από το περιεχόµενο του 

οποίου να προκύπτει η διάρκεια ισχύος του και εν ισχύι 

κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς 

τους οργανισµούς. 

 

7.  
Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας (από ∆ΟΥ) 

ισχύος την ηµέρα του διαγωνισµού 
 

8.  

Απόσπασµα ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία διενεργείας του 

διαγωνισµού, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ούτε επίσης για τα 

αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 45 Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ.   

 

9.  

ΦΕΚ στο οποίο έχει καταχωρηθεί η ανακοίνωση περί 

εκλογής του εν ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή 

βεβαίωση ότι εκρεµεί η δηµοσίευση του ΦΕΚ. 

 

10.  Καταστατικό Ίδρυσης και τυχόν µεταβολές του  

11.  Κατάσταση προσωπικού  

12.  

Πιστοποιητικά που προβλέπονται στο π.δ 82/1996 περί 

ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους (για τις Ελληνικές 

Ανώνυµες Εταιρείες) 

 

13.  

Συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και ο 

εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας (στην 

περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας) 

 

14.  
Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα 

µε τους όρους της προκήρυξης 
 

15.  
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφέρων αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης 
 



 

 68 

16.  

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και 

ότι ο προσφέρων δεν  έχει προβεί σε παραποίηση των 

στοιχείων που υποβάλλει  

 

17.  
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί 

από διαγωνισµούς ∆ηµοσίου κλπ.  
 

18.  
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι διαθέτει την 

κατάλληλη υποδοµή και προσωπικό για το έργο 
 

19.  
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι τα υλικά υπό 

προµήθεια θα είναι καινούρια και αµεταχείριστα. 
 

20.  

Επικυρωµένα αντίγραφα άδειας από την οικία Νοµαρχία 

για την συγκοµιδή,    αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση 

απορριµµάτων σύµφωνα µε τα § 6, 10 και 19 της ΚΥΑ 

69728/824/96. 

 

21.  

 Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των 
επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του 
δηµοπρατούµενου έργου, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα 
ιδιαίτερα τυχόν προβλήµατα του έργου και ότι 
αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των 
εργασιών του έργου, σύµφωνα µε όλους τους όρους 
αυτής της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών και 
σύµφωνα µε την οικονοµική τους προσφορά που 
υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά 
αναφέρουν τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχονται. 

 

22.  ο χρόνος έναρξης/εκτέλεσης των εργασιών του έργου.  

23.  

ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο µε όλη την απαραίτητη 
τεχνική υποδοµή για την απερίσπαστη εκτέλεση του 
έργου καθ'όλη την διάρκεια της σύµβασης. 
 

 

24.  ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο ακόµα και σε περίπτωση 
έκτακτων αναγκών (Κυριακές, αργίες, κλπ). 

 

25.  

ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία 
συµβάσεως εκτέλεσης παροµοίου έργου εις βάρος τους 
λόγω επαγγελµατικού παραπτώµατος από οιοδήποτε 
Ν.Π.∆.∆. ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα. 

 

26.  

Εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή 
αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. Σε 
περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού να 
αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισµού. 
 

 

27.  

εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν 
υπόκειται σε νοµικό περιορισµό και το είδος του 
περιορισµού εάν υπόκειται. 
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28.  
ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν 
κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους 
ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

29.  

ότι αποδέχονται να απασχολήσουν προσωπικό της 
γεωγραφικής περιοχής του ∆. Ρεθύµνης 
συµπεριλαµβανοµένου ατόµων µε ειδικές ανάγκες που θα 
τους υποδειχθεί από τον ∆ήµο µετά από κοινή συµφωνία. 
 

 

30.  

Υπεύθυνη δήλωση µε αναλυτικούς πίνακες του 
µηχανολογικού εξοπλισµού (σε είδος /τύπο, ποσότητα 
και ηλικία) που θα χρησιµοποιήσουν για την εκτέλεση 
του έργου (τα δε αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
του προσφερόµενου εξοπλισµού θα περιέχονται στον 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς). Η ως άνω δήλωση 
θα συνοδεύεται µε αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία 
να τεκµηριώνεται ότι , ο διαγωνιζόµενος έχει κατά  την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού , στην πλήρη 
κυριότητα του , τον ελάχιστο απαιτούµενο 
µηχανολογικό εξοπλισµό , σε περίπτωση που αυτός 
είναι ιδιόκτητος. Ως «αποδεικτικά στοιχεία» νοούνται : 
τιµολόγια αγοράς, άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων, 
βιβλιάρια µεταβολών. Σε περίπτωση που ο ελάχιστος 
απαιτούµενος  µηχανολογικός εξοπλισµός είναι 
µισθωµένος, η ως άνω δήλωση, θα συνοδεύεται µε τα 
µισθωτήρια συµβόλαια ενοικίασης του, από τον 
ιδιοκτήτη του , για διάστηµα τουλάχιστον τριάντα έξι 
(36) µηνών, ήτοι , έως και τον Ιούνιο του 2012, καθώς 
και από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να 
τεκµηριώνεται ότι, ο εκµισθωτής έχει, κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού στην στην 
πλήρη κυριότητα του τον ελάχιστο απαιτούµενο 
µηχανολογικό εξοπλισµό. Ως «αποδεικτικά στοιχεία» 
νοούνται τιµολόγια αγοράς, άδειες κυκλοφορίας 
οχηµάτων, βιβλιάρια µεταβολών.  

 

 

31.  

Απόφαση του αρµοδίου σύµφωνα µε το καταστατικό, 

οργάνου, για την συµµετοχή του φορέα στο ∆ιαγωνισµό. 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας εγκρίνονται η 

συµµετοχή του φορέα στο διαγωνισµό, η σύµπραξη µε τα 

λοιπά  µέλη της ένωσης, το ποσοστό συµµετοχής του κάθε 

µέλους στον προϋπολογισµό του έργου,  ο ορισµός του 

συντονιστή φορέα (leader) της Ένωσης, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 

µελών της Ένωσης.  

 

32.  

Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόµιµο 

εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά, θα παραστεί 

στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της 

καιµε τον οποίο θα επικοινωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για 

οιοδήποτε σχετικό µε τον  διαγωνισµό  ζήτηµα . 
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33.  

Εν ισχύι καταστατικό ίδρυσης µε τυχόν µεταβολές και 

λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα των νοµικών προσώπων 

που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, στο οποίο να 

φαίνεται ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την 

υπογραφή τους και/ή πρακτικό απόφασης του ∆ιοικούντος 

το νοµικό πρόσωπο οργάνου που εγκρίνει και παρέχει σε 

συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά και την προσφορά. 

 

34.  

Υπεύθυνη δήλωση παραίτησης από δικαίωµα αποζηµίωσης 

για ενδεχόµενη ζηµία του υποψήφιου αναδόχου εκ της 

συµµετοχής του στον εν λόγω διαγωνισµό  

 

35.  Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  

36.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως προς την 

εκτέλεση ανάλογων έργων προς το συγκεκριµένο κατά τη 

διάρκεια της προηγούµενης πενταετίας 

 

37.  

Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) 

προηγουµένων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών 

χρήσεων. 

 

 

 

38.  

Συµπληρωµένο το Ερωτηµατολόγιο του παραρτήµατος 2 

µε τίτλο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΟ – 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. (∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση 

Ένωσης / Κοινοπραξίας το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΟ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ θα πρέπει να 

συµπληρωθεί και υποβληθεί ως δικαιολογητικό για κάθε 

µέλος της Ένωσης).  

 

39.  

Συµπληρωµένο το Ερωτηµατολόγιο του παραρτήµατος 2 

µε τίτλο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΟ – 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ από τον υπεύθυνο της Ένωσης  για 

την Ένωση ως σύνολο µε υποχρεωτική συµπλήρωση των 

ενοτήτων - ερωτηµάτων που έχουν την ένδειξη “E” στη 

στήλη «∆ΕΙΚΤΗΣ Ε/Κ» (Ισχύει για την περίπτωση της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας).  

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚONOMO-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

 

Α/Α 
∆ΕΙΚΤΗΣ 

Ε/Κ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ / ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

Η - 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Υποβολή πρόσθετου 

υλικού τεκµηρίωσης στον 

«Υπο-φάκελο 

∆ικαιολογητικά»/  

Ερωτηµατολόγιο 

ΧΡΗΜΑΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΟ – 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

 

1. 
 Στοιχεία του διαγωνιζόµενου   

1.1. Ε Επωνυµία του διαγωνιζόµενου   

1.2.  Νοµική Μορφή   

1.3.  Έτος ιδρύσεως   

1.4.  ΑΦΜ   

1.5. Ε ∆ιεύθυνση (Στην περίπτωση Ένωσης η διεύθυνση του LEADER της Ένωσης)   

1.6. Ε 

Εκπρόσωπος φορέα για τον παρόντα διαγωνισµό 

o Ονοµατεπώνυµο 

o Τίτλος 

o Θέση στον φορέα 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
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o Αρ. Τηλ. 

o Αρ. Fax 

o ∆ιεύθυνση 

(Στην περίπτωση Ένωσης τα στοιχεία του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου 

της Ένωσης) 

2.  Χρηµατο - Οικονοµοτεχνική επάρκεια   

2.1.  
Σύντοµη παρουσίαση του προσφέροντα, συµπεριλαµβάνοντας ιστορικά 

στοιχεία και βήµατα ανάπτυξης 
  

2.2.  
Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής (νοµική µορφή, οργανόγραµµα, εύρος 

δραστηριοτήτων, κλπ) 
  

2.3.  
Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του προσφέροντα που 

σχετίζονται µε το αντικείµενο του έργου, υπηρεσίες, κλπ. 
  

2.4.  

Εφόσον πρόκειται περί αντιπροσωπειών ή παραρτηµάτων εταιρειών του 

εξωτερικού, δήλωση της µητρικής εταιρίας ότι υποστηρίζει πλήρως την 

προσφορά τους. 

  

2.5. Ε 

Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) προηγουµένων 

του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων (Στην περίπτωση Ένωσης 

γίνεται µια συγκεντρωτική κατάσταση και τα σχετικά στοιχεία λαµβάνονται 

υπ’ όψιν αθροιστικά ) 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
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2.6. Ε 

Αναφορά σε ανάλογα έργα που έχετε εκτελέσει στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό, συναφούς αντικειµένου.  

Σε µορφή πίνακα συµπεριλάβετε  στοιχεία για τον πελάτη, σύντοµη 

περιγραφή του έργου, διάρκεια εκτέλεσης έργου, προϋπολογισµό, παρούσα 

φάση υλοποίησης του έργου, κλπ.  

(Στην περίπτωση Ένωσης αναφέρονται κατά την κρίση του προσφέροντος τα 

σηµαντικότερα από τα έργα των µελών της Ένωσης που συµπερασµατικά 

προσδιορίζουν και την Ένωση σαν σύνολο και λαµβάνονται αθροιστικά υπ’ 

όψιν)  

  

2.7. Ε 

Περιγραφή του προσωπικού και βιογραφικά σηµειώµατα των βασικών 

στελεχών του προσφέροντος που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του 

έργου. Σηµαντικά στελέχη θεωρούνται ο Υπεύθυνος Έργου και η οµάδα 

τεχνικών που θα ασχοληθούν µε την υλοποίηση του έργου. Στην περίπτωση 

Ένωσης δεν χρειάζεται να δοθούν τα Βιογραφικά Σηµειώµατα αφού θα 

έχουν δοθεί από την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από τα επί µέρους 

µέλη της Ένωσης, αλλά θα αντιστοιχηθεί το προσωπικό µε την προτεινόµενη 

οργανωτική δοµή σε επίπεδο Ένωσης.  

∆ιευκρινίζεται ότι τα Βιογραφικά Σηµειώµατα που θα υποβληθούν θα είναι 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ (το πολύ τριών σελίδων) ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟΥ.  

  

2.8.  

Αναφέρετε τα µέτρα που λαµβάνετε για την διασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχοµένων υπηρεσιών. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
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2.9.  
Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την εµπειρία και την επάρκεια του 

προσφέροντος στα ανωτέρω θέµατα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
 
 
Γ Ε Ν Ι Κ Η  Κ Α Ι  Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ 1 - 5) 
 
Αντικείµενο της παρούσας είναι το έργο "Καθαριότητα -Οδοκαθαρισµός" 

κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Ρεθύµνου για την χρονική περίοδο τριάντα έξι 

(36) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Ο ∆ήµος θα 

αναθέσει, µετά από διαγωνισµό το προαναφερόµενο έργο σε ανάδοχο που θα 

διαθέτει τον εξοπλισµό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεση του. 

Στα πλαίσια του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει το ∆ήµο 

Ρεθύµνου µε 400 τεµάχια πράσινους πλαστικούς κάδους µε επίπεδο καπάκι και 

σύστηµα ανοίγµατος µε ποδοµοχλό, χωρητικότητας 1100 λίτρων και να υπάρχει 

ειδική σιµανση για τον τροπο ανοίγµατος του κάδου . 

200 τεµάχια επίστηλα πλαστικά καλαθάκια χωρητικότητας 60 λίτρων. 

Μετά τη λήξη της σύµβασης οι κάδοι και τα καλαθάκια θα περάσουν στην 

κυριότητα του ∆ήµου Ρεθύµνης. 

Πιο συγκεκριµένα το έργο προβλέπει την εκτέλεση των εργασιών οδοκαθαρισµού 

και καθαριότητας εν γένει της πόλης του Ρεθύµνου στους τοµείς και µε τρόπο που 

περιγράφονται στα σχετικά άρθρα 1 έως 4 της παρούσας, ώστε η πόλη να 

εµφανίζει µία πολιτισµένη εικόνα. 

 

 

Άρθρο 1ο. ∆ιάκριση χώρου εργασίας 

 

1.1 Ως χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης παροχής εργασιών του 

ανάδοχου ορίζονται όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ∆ήµου Ρεθύµνης και 

συγκεκριµένα : 

 

α) Η κυρίως οικιστική περιοχή 

β) Οι περιφερειακές Συνοικίες 
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γ) Οι οικισµοί,και τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και συγκεκριµένα: Αγία Ειρήνη, 

Άγ. Μάρκος, Μ.Ανώγεια, Γάλλου, Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό Μετόχι, Ξηρό 

Χωριό, Τρία Μοναστήρια, Χρωµοναστήρι, Καπεδιανά, Μύλοι, Πρινέδες, Αρµένοι, 

Άγ. Γεώργιος, Σωµατάς, Φωτεινού, Καρέ, Αµπελάκι, Γουλεδιανά, Γενή, Σελλί, 

Μύρθιος, Ρουσοσπίτι, Μαρουλάς, Πρασσές, Κάστελλος, Όρος, Κούµοι. 

δ) Οι συνδετήριοι δρόµοι των παλαιών οικισµών και των οικισµών των 

παραπάνωΤοπικών Κοινοτήτων τόσο µεταξύ τους  όσο και µε την πόλη του 

Ρεθύµνου. 

ε)  Οι επαρχιακοί δρόµοι µέσα στα όρια του ∆ήµου Ρεθύµνης. 

στ) Η Παλιά Εθνική Οδός από Κόµβο Ατσιποπούλου έως το σχολείο 

Σταυρωµένου. 

ζ) Η Νέα Εθνική Οδός από τα όρια του ∆ήµου µας ∆ήµο Γεωργιούπολεως  

µέχρι την γέφυρα Γεροποτάµου (ορια µε ∆ήµο Μυλοποτάµου). 

η)     Περιβάλλων χώρος Εθνικού Σταδίου Γάλλου. 

  θ)   Ολοι οι αύλειοι  χώροι των σχολείων ∆ηµοτικής και Μέσης εκπαίδευσης 

   ι)   Ολα τα πεζοδρόµια καινουρια και παλαιά. 

   κ)   Ολοι οι  υπαίθριοι χώροι άθλησης και ο περιβάλλων χώρος τους. 

   λ) Ο εσωτερικός περιβάλλον χώρος της Φορτέτζας (θέατρο ,διαδροµές               

επισκεπτών,κλπ) 

   µ)    Καθαρισµός χώρων Λαικών αγορών. 

ν) Καθαρισµός και αποψίλωση δηµοτικών νεκροταφείων  

ξ) Καθαρισµός χώρων στάθµευσης οχηµάτων (Χώρος στάθµευσης οχηµάτων 

πλατείας 4ων Μαρτύρων, Χώρος στάθµευσης οχηµάτων Οδού Γιαµπουδάκη, 

Χώρος στάθµευσης οχηµάτων Νοµαρχίας και Πλατείας ∆ικαστηρίων )  

 

 

1.2 Ειδικότερα οι ανωτέρω κοινόχρηστοι χώροι κατανέµονται σε δύο ζώνες 

εργασίας ως εξής : 

 

1.2.1 Α! ΖΩΝΗ 

 

α)  Εµπορικό - Τουριστικό Κέντρο της Παλιάς Πόλης. 

β) Εσωτερικός και εξωτερικός περιβάλλων χώρος Φορτέτζας, θέατρο µε τους 

βοηθητικούς του χώρους, µη συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων και των 
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τουαλετών. Ειδικότερα λεπτοµερής καθαρισµός από χώµατα και πλύσιµο όπου 

απαιτείται, θα γίνεται στο δρόµο από την Οδό Κεφαλογιάννηδων προς Φορτέτζα 

έως και το Θέατρο .  

γ) Οδός Κεφαλογιάννηδων µε την Πλατεία Πλαστήρα . 

δ) Οι οδοί Κ. Γερακάρη, ∆ηµακοπούλου µε τις Πλατείες 4ων Μαρτύρων και 

Πρεβελάκη (Στρατολογία). 

ε)  Η οδός Μοάτσου (από Κριάρη έως Θεοτοκοπούλου) µε την Πλατ. 

Ορφανοτροφείου. 

στ) Η Παλιά Εθνική Οδός από Κόµβο Ατσιποπούλου έως  ∆ηµοτικό Σχολείο  

Σταυρωµένου  και οι συνδετήριοι οδοί Κριάρη, ∆ηµητρακάκη, Κουρµούλη, 

Κονδυλάκη. 

ζ) Ο παραλιακός (Σοφ. Βενιζέλου, Αρη Βελουχιώτη) µε τις συνδετήριες οδούς 

της Π.Ε.Ο. περιλαµβανόµενης της οδού Αυστραλών Πολεµιστών. 

η) Η Νέα Εθνική Οδός ορια του ∆ήµου µας µε ∆ήµο Γεωργιοπόλεως  µέχρι 

την γέφυρα Γεροποτάµου (όρια µε ∆ΉΜΟ Μυλοποτάµου). 

θ) Οι χώροι αυξηµένης προσέλευσης ανθρώπων (περιβάλλων χώρος 

Εκκλησιών, Παρκών παιδικών χαρών αθλητικών εγκαταστασεων  , πλήν του 

∆ηµοτικού κήπου) 

ι.) Από Λύκειο Ελληνίδων έως τον Αγνωστο Στρατιώτη  

 

 

1.2.2 Β! ΖΩΝΗ 

 

Όλοι οι υπόλοιποι κοινόχρηστοι χώροι του ∆ήµου Ρεθύµνης . 

 

1.3 Ως χώροι έµµεσης και άµεσης παροχής των υπηρεσιών του ανάδοχου 

ορίζονται όλοι οι ιδιωτικοί χώροι της διοικητικής περιφέρειας της ∆ηµοτικής 

ενότητας Ρεθύµνου , ως ακολούθως :  

α) Ο ανάδοχος οφείλει να επισηµαίνει εγγράφως προς τους επόπτες 

καθαριότητας του ∆ήµου κάθε ιδιωτικό χώρο που απαιτεί καθαρισµό. 

β) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του χώρου δεν συµµορφωθεί προς τις 

υποδείξεις του ∆ήµου για τον καθαρισµό του χώρου, ο ανάδοχος υποχρεούται, µε 

έγγραφη εντολή της Τ.Υ. του ∆ήµου, να προβεί στον καθαρισµό µέσα στα πλαίσια 

του αντικειµένου τις εργασίας του, ανεξάρτητα από τυχόν πρόστιµα που επιβάλλει 
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ο ∆ήµος ή επί πλέον χρεώσεις που θα απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη του. Η ίδια 

υποχρέωση του ανάδοχου ισχύει και για ιδιωτικούς χώρους που θα υποδείξει η 

Τ.Υ. του ∆ήµου ύστερα από εισήγηση των εποπτών καθαριότητας ή της 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας, αφού προηγηθεί η ίδια η διαδικασία. Η αµοιβή των 

εργασιών της παραγράφου αυτής θα εγκρίνεται από τη Οικονοµική  Επιτροπή. 

Μετά από πρόταση του επόπτη καθαριότητας. 

Ο παραπάνω διαχωρισµός κοινοχρήστων χώρων είναι ενδεικτικός και όχι 

περιοριστικός και έχει τη δυνατότητα ο ∆ήµος Ρεθύµνου να υποδεικνύει προς 

καθαρισµό οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο εντός των ορίων του. Και µετά από 

πρόταση του επόπτη καθαριότητας 

 

 

Άρθρο 2ο. Προσδιορισµός της εργασίας του ανάδοχου 

 

2.1  Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του ανάδοχου προς τον ∆ήµο και η ελάχιστη 

συχνότητα εκτέλεσης ορίζονται ως εξής : 

 

α) Λεπτοµερής µηχανική σάρωση µε αναρροφητικά σάρωθρα των 

οδοστρωµάτων, κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών 

κοινόχρηστων χώρων, που είναι επιδεκτικοί µηχανικής σάρωσης. Η παρεχόµενη 

εργασία θα είναι καθηµερινή, (Σάββατα, Κυριακές και αργίες). 

β) Χειρωνακτικός οδοκαθαρισµός χώρων που δεν είναι επιδεκτικοί µηχανικής 

σάρωσης. Θα αποψιλώνονται δια χειρός ή µε χορτοκοπτικό οι άκρες των 

πεζοδροµίων στην πόλη . Η παρεχόµενη εργασία θα είναι καθηµερινή,το ελάχιστο 

2 φορές την ηµέρα. 

Χειρονακτικός καθαρισµός και αποψίλωση σε όλους τους αναφερόµενους 

οικισµούς καθώς και των κεντυρικών δρόµων αυτών. Η εργασία θα γίνετετε 

τουλάχιστον 1 φορά την βδοµάδα .  

γ) Πλύσιµο συγκεκριµένων χώρων, όπως είναι οι χώροι της Λαϊκής Αγοράς, 

κεντρικοί δρόµοι κλπ, κατά διαστήµατα, εφ'όσον το κρίνει αναγκαίο η Τ.Υ. του 

∆ήµου.  

δ) Άδειασµα των καλαθιών καθαριότητας, καθώς και τοποθέτηση πλαστικής 

σακούλας σ αυτά . Η παρεχόµενη εργασία θα είναι καθηµερινή. 



 

 79 

ε) Βάψιµο, πλύσιµο, απολύµανση των κάδων και καλαθιών απορριµµάτων. 

Το βάψιµο γίνεται σε όλους τους κάδους µία φορά το χρόνο, µε ηµεροµηνία 

περατώσεως την 31η Απριλίου. Χρησιµοποιείται η υφιστάµενη απόχρωση και 

αναγράφονται τα αρχικά ∆.Ρ. όπου απαιτείται. Το πλύσιµο των κάδων 

απορριµµάτων θα γίνεται µια φορά το µήνα από 1ης Μαΐου – 30ης Σεπτεµβρίου και 

µία φορά κάθε δύο µήνες τον υπόλοιπο χρόνο, κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως 

της εταιρείας προς την Τ.Υ.∆.Ρ., για τον έλεγχο της εργασίας. Τέλος οι κάδοι 

ανακύκλωσης θα πλένονται δύο φορές το χρόνο σε ηµεροµηνίες που θα 

συµφωνούνται µε την υπηρεσία καθαριότητας. 

στ) Αφαίρεση αφισών και αυθαίρετων διαφηµιστικών πινακίδων από στύλους 

∆ΕΗ, ΟΤΕ, δέντρα, κάδους κλπ. Η παρεχόµενη εργασία θα είναι τακτική, καθώς 

και κάθε φορά που θα υποδεικνύεται από την Τ.Υ.∆.Ρ.. 

ζ) Περισυλλογή ψόφιων ζώων , από κοινόχρηστους χώρους. 

η) Έκτακτες επεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών 

και οχηµάτων, όπως από λάδια, πετρέλαια κλπ. Η παρεχόµενη εργασία θα γίνεται 

καθ΄υπόδειξη της Τ.Υ.∆.Ρ. 

θ) Άσπρισµα κρασπεδορείθρων µε υπόδειξη της Τ.Υ. του ∆ήµου.  

ι) Ειδικός καθαρισµός του τµήµατος της Εθνικής οδού που ανήκει στην 

αρµοδιότητα του ∆ήµου Ρεθύµνης (σάρωση οδοστρώµατος, ευπρεπισµός). Η 

παρεχόµενη εργασία θα γίνεται µία φορά τον µήνα και από 1η Μαίου έως 30 

Σεπτεµβρίου δύο φορές το µήνα. 

κ)  Περισσυλογή των απορριµµάτων, των ογκωδών αντικειµένων και των 

κλαδεµάτων από το σύνολο των δρόµων της  Παλιάς Πόλης και συγκέντρωση 

αυτών σε απορριµµατοκιβώτια (container) που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα 

σηµεία. Η Παλιά Πόλη ορίζεται από τους δρόµους, Ελευθερίου Βενιζέλου από 

Λύκειο Ελληνίδων έως την πλατεία Αγνώστου Στρατιώτου,πλατεία Αγνώστου 

Στρατιώτου ,Εθν. Μακαρίου, Γερακάρη, ∆ηµακοπούλου,Πατριάρχου Γρηγορίου, 

Πρεβελάκη, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου. Από την οδό Κεφαλογιάννηδων µέχρι και 

το Εµπορικό Λιµάνι η αποκοµιδή γίνεται από το ∆ήµο Ρεθύµνου. ∆ίδεται 

δυνατότητα πρότασης προς την Τ.Υ.∆.Ρ. για βελτίωση των δροµολογίων ή της 

ώρας της αποκοµιδής των απορριµµάτων προς διευκόλυνση της διαδικασίας 

αυτής. Η παρεχόµενη εργασία θα γίνεται δύο φορές καθηµερινά µε µικρά 

οχήµατα. 
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λ) Χειρωνακτικός και µηχανικός οδοκαθαρισµός των  κοινοχρήστων χώρων 

(δρόµοι, πλατείες, νεκροταφεία, παιδικές χαρές κλπ) των παλαιών οικισµών του 

∆ήµου  καθώς και των οικισµών των Τοπικών Κοινοτήτων του Καποδιστριακού 

∆ήµου Ρεθύµνης. Η παρεχόµενη εργασία θα είναι τακτική και η ελάχιστη 

συχνότητα καθαρισµού ορίζεται µία (1) φορά ανά επτά   (7) ηµέρες. Ο ανάδοχος 

υποχρεούτε να διαθέτει σε καθηµερινή βάση 5 µέρες την εβδοµάδα για όλα τα έτη 

συνεργείο 4 εργατων που θα φέρουν µαζί τους µηχανολογικό εξοπλισµό 

κατάλληλο για την αποξήλωση και καθαρισµό.Η παρεχόµενη εργασία για τους 

δηµοτικούς ή επαρχιακούς δρόµους που οδηγούν στους οικισµούς ή τις Τοπικές 

κοινότητες καθώς και για την οδό που οδηγεί στην παλιά Χωµατερή ∆.Ρ. θα 

γίνεται µία (1) φορά το δεκαπενθήµερο από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου και 

µία (1) φορά το µήνα τον υπόλοιπο χρόνο.  

µ)   Χηµικός καθαρισµός ή βάψιµο µε χρώµα για καθαρισµό συνθηµάτων από 

∆ηµοτικά κτίρια ή περιφράξεις αυτών µε την υπόδειξη της Τ.Υ.∆.Ρ. Η προµήθεια 

του χρώµατος είναι υποχρέωση του αναδόχου. 

ν)    Καθαρισµός από τα απορρίµµατα και τα ογκώδη αντικείµενα, πρανών 

δρόµων και χειµάρρων που βρίσκονται στην οικιστική ζώνη του παλαιού ∆ήµου 

Ρεθύµνης (προ του Ν.2539 /97 σχέδιο Καποδίστριας).. Η παρεχόµενη εργασία θα 

γίνεται µία (1) φορά το µήνα. 

ξ)  Χειρωνακτικος καθαρισµός από µικροαπορρίµµατα των µη ενοικιαζόµενων ή 

χρησιµοποιούµενων από τουριστικές και άλλες επιχειρήσες τµηµάτων της 

αµµώδους παραλίας , αρχοµένης δυτικά από τα όρια του 547 τάγµατος στρατου 

(Στρατόπεδο Κουµπέ) έως ανατολικά το Ξηροκάµαρο. Η εργασία θα παρέχεται 

καθηµερινά από 1ης Απριλίου έως 31ης Οκτωβρίου. ∆εν περιλαµβάνεται ο γενικός 

καθαρισµός που θα γίνεται κάθε χρόνο , πρίν την έναρξη της τουριστικής 

περιόδου, καθώς και ο καθαρισµός που ήθελε απαιτηθεί , σε περίπτωση 

θεοµηνιών ή µεγάλων ποσοτήτων φυκιών,ο καθαρισµός θα γίνετε και στα µη 

προσβάσηµα τµήµατα της παραλίας από λουοµενους (βραχωδης τµήµατα) 

 ο)  Τοποθέτηση  ενός press-container χωρητικότητας 10-12 m3  για τα 

απορρίµµατα του νοσοκοµείου. Η παρεχόµενη εργασία θα γίνεται µε την πλήρωση 

του press-container. 

 π)   Περιβάλλων χώρος Εθνικού Σταδίου Γάλλου. ∆ύο φορές την βδοµάδα. 

 ρ) Ολοι οι αύλειοι  χώροι των σχολείων ∆ηµοτικής και Μέσης εκπαίδευσης  

       Η  παρεχόµενη εργασία θα είναι καθηµερινή 
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 σ)    Ολοι οι υπαίθριοι χώροι άθλησης και ο περιβάλλων χώρος τους Καθηµερινά. 

 τ)   Αποψίλωση  ενετικού κάστρου Φορτέτζας και όλων των δηµοτικών 

νεκροταφείων. Η παρεχόµενη εργασία γίνεται από 1-15 Απριλίου  & θα 

επαναλαµβάνεται από 20 Ιουλίου ‘εως 30 Ιουνίου.. 

 υ)    Καθαρισµός χώρων Λαικών αγορών  µετά το πέρας της λειτουργίας αυτών. 

Φ.O  ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ένα όχηµα µε αµµοβολλή και πιεστικό 

νερού και 2 άτοµα συνεργείοο  απάσχόλησης σε καθηµερινή βάση (5 ηµέρες την 

βδοµάδα) 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραχωρεί ηµερήσια κατάσταση 

των εργαζοµένων  όταν απαιτείται , ενδεχοµένως  και σε καθηµερινή βάση. 

 

2.2 Προσδιορισµός των υλικών που θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέσει στο 

∆ήµο Ρεθύµνου 

Ο ανάδοχος στα πλαίσια της σύµβασης του έχει την υποχρέωση να διαθέσει στο 

∆ήµο Ρεθύµνου  τα παρακάτω είδη: 

α) 400 τεµάχια Πλαστικοί Κάδοι Απορριµάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων 

µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Οι κάδοι θα είναι κατασκευασµένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές 

πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους και πυκνότητας. Η χύτευση θα είναι 

µονοµπλόκ για οµοιογενή κατανοµή σε όλα τα σηµεία για λεία χωρίς αιχµές 

επιφάνεια. Θα είναι απρόσβλητοι σε Οξέα, αλκαλικά ή χηµικές ουσίες. 

Ο κορµός τους θα είναι κωνικής µορφής για εύκολη εκκένωση κατά την ανατροπή 

τους. Θα φέρει ειδικές ενισχυµένες βάσεις ανάρτησης. Χειρολαβές ασφαλείας για 

ασφαλή και εύκολη µετακίνηση. Πώµα αποχέτευσης για την εκροή των υγρών 

κατά το πλύσιµο. 

Το καπάκι θα είναι επίπεδου σχήµατος µε ενισχυµένες αρθρώσεις και νευρώσεις, 

κατασκευασµένο να κλείνει ερµητικά. 

Οι τροχοί  θα είναι βαρέως τύπου, µε δυνατότητα περιστροφής 360Ο µε ζάντα και  

συµπαγές ελαστικό . Θα φέρουν φρένο ποδόφρενου στην εµπρός πλευρά για 

εύκολη ακινητοποίηση τους. 

Θα διαθέτουν σύστηµα ποδοµοχλού για εύκολο άνοιγµα του καπακιού  και  ειδική 

σιµανση για τον τροπο ανοίγµατος του κάδου . 
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Για την ανύψωση και ανατροπή  τους, θα διαθέτουν  ανυψωτικό µηχανισµό τύπου 

βραχιόνων και τύπου χτένας. 

Επίσης θα διαθέτουν αυτοκόλλητο µε τα στοιχεία του ∆ήµου Ρεθύµνου. 

Το χρώµα τους θα είναι πράσινο. 

Και θα παραµείνουν στην κυριότητα του ∆.Ρεθύµνης µετά τη λήξη της σύµβασης. 

β) 200 τεµάχια Πλαστικά επίστηλα καλαθάκια εξωτερικού χώρου 

χωρητικότητας 60 λίτρων 

 

Τα επίστηλα καλαθάκια θα είναι κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας 

πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους και πυκνότητας. Η χύτευση 

θα είναι µονοµπλόκ για οµοιογενή κατανοµή σε όλα τα σηµεία για λεία χωρίς 

αιχµές επιφάνεια. Θα είναι απρόσβλητα σε Οξέα, αλκαλικά ή χηµικές ουσίες. 

 

Θα αποτελείται από το κυρίως σώµα, το σύστηµα τοποθέτησης σε τοίχο ή κολώνα 

, το καπάκι και την κλειδαριά ασφαλείας του καλαθιού. 

Το κυρίως σώµα του κάδου θα είναι συµπαγές κατασκευασµένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται στους στύλους ή σε κορµούς δέντρων χωρίς συνδέσεις και ραφές 

των επι µέρους στοιχείων. 

Το καπάκι θα είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να στηρίζεται στο κυρίως σώµα µε 

ειδικό άφθαρτο µεντεσέ και να µπορεί εύκολα να γίνεται εκκένωση των 

απορριµµάτων χωρίς να χρειάζεται σακούλα. 

Το καπάκι θα καλύπτει όλο το άνοιγµα του σώµατος έτσι ώστε να µην µπορεί να 

εισχωρήσει νερό της βροχής στον κάδο. 

Το σύστηµα στον πυθµένα του κάδου για το άδεισµα θα πρέπει να είναι σωστά 

µελετηµένο και κατασκευασµένο ώστε να µην καταστρέφεται εύκολα. 

Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής, ανθεκτικότητας στη 

ζέστη και στο κρύο, καθώς και αντοχή έναντι βανδαλισµών και πτώσης. 

Είναι επιθυµητό το κυρίως σώµα του καλαθιού θα είναι οµοιογενές χρωµατισµένο 

σε χρώµα γκρί και το καπάκι σε χρώµα πορτοκαλί. 

Τα χρώµατα θα είναι απρόσβλητα στις καιρικές συνθήκες και µε ειδική κατεργασία 

έτσι ώστε να προσδίδει υψηλή ανθεκτικότητα στην γήρανση. 

Το κυρίως σώµα του καλαθιού θα φέρει αυτοκόλλητο µε τα στοιχεία του ∆ήµου 

Ρεθύµνης. Και θα παραµείνουν στην κυριότητα του ∆.Ρεθύµνης µετά τη λήξη της 

σύµβασης 
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2.3 Στο έργο του ανάδοχου περιλαµβάνονται και τα εξής : 

 

α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εντός 8 ηµερών από την υπογραφή 

της σύµβασης στην Τ.Υ. του ∆ήµου πρόταση συντονισµού του έργου µε το έργο 

της υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου που εκτελεί την αποκοµιδή των 

απορριµµάτων. Συνίσταται η πρόταση αυτή να είναι διατυπωµένη σε συνεργασία 

µε τους επόπτες καθαριότητας του ∆ήµου. 

β)  Γραπτή ενηµέρωση του ∆ήµου, δια των εποπτών καθαριότητας, για 

περιπτώσεις παραβιάσεως του Κανονισµού Καθαριότητας εκ µέρους οιουδήποτε 

φυσικού ή νοµικού προσώπου, όπως απόρριψη αντικειµένων ή µε οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο ρύπανση δηµόσιου ή ιδιωτικού χώρου, παράνοµη αφισοκόλληση ή 

ρίψη φέϊγ βολάν, απόθεση οικοδοµικών υλικών κλπ. 

γ) Γραπτή εβδοµαδιαία ενηµέρωση για την εκτέλεση των εργασιών του και 

έκτακτης σε κάθε περίπτωση ασυνήθιστης επέµβασης. 

δ)  Η παράδοση στο ∆ήµο Ρεθύµνου εντός δύο µηνών από την υπογραφή της 

σύµβασης, 400 τεµαχίων πράσινων πλαστικών κάδων µε επίπεδο καπάκι και 

σύστηµα ανοίγµατος µε ποδοµοχλό, χωρητικότητας 1100 λίτρων και 200 τεµαχίων 

επίστηλων πλαστικών καλαθιών χωρητικότητας 60 λίτρων σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ.2.2. 

 

 

 

Άρθρο 3ο. Εργασιακές περίοδοι και συχνότητα εργασιών του ανάδοχου 

 

3.1 Η παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας του ανάδοχου θα γίνεται σε 

καθηµερινή και 24ωρη βάση. 

 

3.2 Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην εργασία καθαριότητας κατά την θερινή 

περίοδο, ήτοι από 1ης Απριλίου µέχρι 31ης Οκτωβρίου. Κατά την περίοδο αυτή το 

έργο του ανάδοχου προσδιορίζεται ως εξής : 
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α)  Η Α! ΖΩΝΗ, όπως καθορίστηκε ανωτέρω (1.2.1), θα καθαρίζεται 

λεπτοµερώς µια φορά ανά 24ωρο και θα υπόκειται σε τρεις ακόµη ελέγχους 

(καθαρισµούς), κατανεµηµένους στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από το 

πέρας του βασικού καθαρισµού µέχρι την έναρξη του εποµένου. Ο χρόνος 

ενάρξεως και λήξεως του βασικού καθαρισµού καθώς και ο χρόνος 

πραγµατοποιήσεως των ενδιάµεσων ελέγχων (καθαρισµών) θα καθοριστεί µε 

συνεργασία των εποπτών καθαριότητας, της Τ.Υ. του ∆ήµου και του ανάδοχου 

του έργου. 

β)  Η Β! ΖΩΝΗ, όπως καθορίστηκε ανωτέρω (1.2.2), θα καθαρίζεται 

λεπτοµερώς µια φορά ανά 24ωρο και θα υπόκειται σε ένα έλεγχο (καθαρισµό), 

κατά το ενδιάµεσο διάστηµα µέχρι το επόµενο βασικό καθαρισµό, σε συνεννόηση 

και µε τις υποδείξεις των εποπτών καθαριότητας και της Τ.Υ. του ∆ήµου. 

 

3.3 Κατά την χειµερινή περίοδο, ήτοι από 1ης Νοεµβρίου µέχρι 31ης Μαρτίου, 

το έργο του ανάδοχου προσδιορίζεται ως εξής : 

   α) Ορισµένοι χώροι, συγκεκριµένα η Φορτέτζα, και Νέα Ε.Ο. (βλ. 1.2.1 β, στ 

και η) µεταφέρονται από την Α! ΖΩΝΗ στην Β! ΖΩΝΗ. 

β)  Η Α! ΖΩΝΗ, όπως διαµορφώνεται µετά την απόσπαση των ανωτέρω 

στοιχείων του εδαφίου α), θα καθαρίζεται λεπτοµερώς µια φορά ανά 24ωρο και θα 

υπόκειται σε ένα έλεγχο (καθαρισµό), κατά το ενδιάµεσο διάστηµα µέχρι το 

επόµενο βασικό καθαρισµό. 

γ) Η Β! ΖΩΝΗ θα καθαρίζεται λεπτοµερώς µια φορά ανά 24ωρο και θα υπόκειται 

σε άµεσες επεµβάσεις, εφ'όσον προκύπτει ανάγκη. 

 

3.4 Επισηµαίνεται ότι κατά την 1η Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί κάθε 

απαιτούµενη προεργασία (γενικός καθαρισµός), ώστε να εφαρµοστεί άµεσα η 

θερινή ρύθµιση της εργασίας. 

 

 

Άρθρο 4ο. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 

 

4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά του µε τι τεχνικά και 

µηχανικά µέσα θα πραγµατοποιεί το έργο καθώς και να προτείνει την µεθοδολογία 

και την οργάνωση για την εκτέλεση του. 
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4.2 Επισηµαίνεται ότι για την επίτευξη του ζητούµενου αποτελέσµατος 

καθαριότητας, το έργο απαιτεί την απασχόληση ειδικευµένου προσωπικού και 

ειδικευµένων µηχανηµάτων. Ορίζονται ως ελάχιστες απαιτήσεις σε µέσα και 

ποσότητα που θα πρέπει να διατεθούν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο τα κάτωθι : 

 

α) Για τις εργασίες χειρωνακτικού οδοκαθαρισµού θα απασχοληθεί έµπειρο 

εργατικό προσωπικό. Από 1ης Απριλίου - 30ης Οκτωβρίου  37 άτοµα.  Από 1ης 

Νοεµβρίου - 31ης Μαρτίου 30 άτοµα. Η τήρηση του όρου αυτού θα πιστοποιείται 

µε την επίδειξη της µισθοδοτικής καταστάσεως στην Τ.Υ.∆.Ρ. Ο ανάδοχος θα 

πρέπει να εξαντλεί τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού µε κριτήριο την 

εντοπιότητα (δηµότες Ρεθύµνου, δηµότες οµορων  δήµων κ.λ.π.). 

β) Για τις εργασίες µηχανικής σάρωσης (βλ.2.1 α) θα χρησιµοποιούνται 

αναρροφητικά σάρωθρα κατάλληλης τεχνολογίας µε κάδο σαρωµάτων 

χωρητικότητας τουλάχιστον 5 m³ για το οδικό δίκτυο και κεντρικές αρτηρίες (1 

τεµ).Για τις ανάγκες του ιστορικού κέντρου (παλια πόλη) θα χρησιµοποιηθεί  

σάρωθρο 1µ3. 

γ) Για το πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων (βλ.2.1 ε) θα χρησιµοποιούνται 

κατάλληλα µηχανήµατα (πλυντήρια) που εξασφαλίζουν τον άψογο καθαρισµό και 

απολύµανση εξωτερικά και εσωτερικά (1 τεµ)  σε πλαστικούς και µεταλλικούς 

κάδους. 

 Σε περίπτωση που απαιτείται , θα χρησιµοποιείται κατάλληλο εργαλείο, για την 

αποκόλληση υπολοίπων απορριµµάτων , που δεν καθαρίστηκαν από τα 

τοιχώµατα των κάδων. 

δ) Για την υποβοήθηση στο έργο του πλυσίµατος ανοικτών χώρων (βλ.2.1 .γ) 

θα χρησιµοποιείται ένα (1) όχηµα µε εφόδιο νερού 3 m³ και ένα µικρό 1 m³  

τουλάχιστον και ένα (1) µηχάνηµα εκτόξευσης νερού µε υψηλή πίεση.   

ε) Για την υποβοήθηση στο έργο της συλλογής απορριµµάτων των καλαθιών 

(βλ 2.1.δ και 2.1.λ) και γενικώς στο έργο των εργασιών καθαριότητας θα 

χρησιµοποιούνται κυρίως στην Παλιά Πόλη µικρά οχήµατα ωφέλιµου φορτίου  

       ½  – 1 ½ τόνου, µε κατάλληλα διασκευασµένη καρότσα χωρητικότητας 

τουλάχιστον 1 ½ - 4 m³ έκαστο και δυνατότητα µηχανικής αποκοµιδής 

απορριµµάτων από δίτροχους κάδους.  (2 τεµ). 
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στ) Για την εξυπηρέτηση της συγκέντρωσης των απορριµµάτων της Παλιάς 

Πόλης (βλ.2.1.κ) θα χρησιµοποιούνται απορριµµατοκιβώτια απλά ή συµπιέσεως 

(press-container) χωρητικότητας τουλάχιστον 10 m³ έκαστο (3 τεµ). 

ζ)   Για την συγκέντρωση των απορριµµάτων του Νοσοκοµείου (βλ.2,1.ο) θα 

χρησιµοποιείται ένα απορριµµατοκιβώτιο συµπιέσεως (press-container) 

χωρητικότητας τουλάχιστον 10 m³ (τεµ 1) 

η) Για την περισυλλογή- µεταφορά αυτών που αναφέρονται στα σηµεία στ, ζ 

(βλ. 2.1.κ, 2.1ο) θα χρησιµοποιούνται κατάλληλα οχήµατα µε σύστηµα 

φορτοεκφόρτωσης απορριµµατοκιβωτίων (container)  (3τεµ). 

θ) 30 καροτσάκια οδοκαθαρισµού τα οποία θα βαφούν σε χρώµατα που θα 

υποδειχτούν από την Τ.Υ. του ∆ήµου 

ι.)   Αποριµµατοφόρο 4-8µ3 για της ανάγκες της παλιάς πόλης 

κ.) Για την υποβοήθηση στο έργο συλλογής ανακυκλωσιµων  συσκευασιών θα 

χρησιµοποιήτε µικρό όχηµα χωριτικότητας 4µ3 που θα φέρει διακριτικά λογότυπα 

της ανακύκλωσης. 

Ο ανάδοχος για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργολαβίας είναι 

υποχρεωµένος να διαθέτει (ιδιόκτητο ή µισθωµένο) τον απαιτούµενο και 

κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό και µηχανήµατα σε είδος, αριθµό και 

λειτουργικότητα που θα καθορίζει στην προσφορά του. Τα µηχανικά µέσα και 

εξειδικευµένα µηχανήµατα θα είναι αναγνωρισµένης αξίας και άριστης κατάστασης 

κατασκευής και λειτουργίας. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός θα είναι , υποχρεωτικά 

πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν της τετραετίας από την υπογραφή της 

σύµβασης) και σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (συµµόρφωση µε τους 

κανονισµούς ΕURO III και άνω σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία) 

προσδίδοντας έτσι σε όλο το έργο µία εύρυθµη λειτουργία. Στην προσφορά των 

διαγωνιζοµένων θα αναφέρεται η χρονολογία κατασκευής του διατιθέµενου 

µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει για την καλή εκτέλεση των συµβατικών εργασιών, κατά 

την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, να διαθέτουν, τον ελάχιστο 

απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό. Ως ελάχιστος απαιτούµενος 

µηχανολογικός εξοπλισµός, νοείται αυτός που ορίζεται στο άρθρο 4.2 παράγραφοι 

β,γ και θ , της παρούσης και από τον οποίο προκύπτει η δυνατότητα καλής 

εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που αυτός είναι ιδιόκτητος, θα συνοδεύεται µε 

αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να τεκµηριώνεται ότι, ο διαγωνιζόµενος έχει, 
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κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού , στην πλήρη κυριότητα του, 

τον ελάχιστο απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό. Ως «αποδεικτικά στοιχεία» 

νοούνται : τιµολόγια αγοράς, άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων, βιβλιάρια µεταβολών. 

Σε περίπτωση που, ο ελάχιστος απαιτούµενος µηχανολογικός εξοπλισµός , είναι 

µισθωµένος, η ως άνω δήλωση , θα συνοδεύεται µε τα µισθωτήρια συµβόλαια 

ενοικίασης του, από τον ιδιοκτήτη του, για διάστηµα τουλάχιστον τριάντα έξι (36)  

µηνών ,ήτοι , έως και τον Ιούλιο 2015 , καθώς και από αποδεικτικά στοιχεία από 

τα οποία να τεκµηριώνεται ότι, ο εκµισθωτής έχει, κατά την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού, στην πλήρη κυριότητα του , τον ελάχιστο 

απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό. Ως «αποδεικτικά στοιχεία» νοούνται : 

τιµολόγια αγοράς, άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων, βιβλιάρια µεταβολών. 

 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον άριστο, συνεχή και ανελλιπή καθαρισµό των 

χώρων εργασίας, διαθέτοντας µε δαπάνες του όλα τα µέσα καθαρισµού που είναι 

αναγκαία για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας συγγραφής 

υποχρεώσεων και της σύµβασης που θα υπογραφεί, τα εργαλεία, τα αναλώσιµα 

και το µηχανικό εξοπλισµό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, 

καθώς και το αναγκαίο ειδικευµένο, έµπειρο και ικανό, επιστηµονικό, εποπτικό και 

εργατικό προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εργασιών καθαρισµού 

του ∆ήµου Ρεθύµνης ως επίσης και τους οδηγούς και χειριστές των µηχανηµάτων 

(τουλάχιστον 40 άτοµα προσωπικού κατά µέσο όρο). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά (ανάλογα µε την εποχή) να απασχολεί τον 

απαραίτητο αριθµό προσωπικού καθαριότητας και µέσων, ώστε ή ζώνη της 

αρµοδιότητας του να εµφανίζει πολιτισµένη εικόνα καθ'όλη την χρονική περίοδο 

της διάρκειας εκτέλεσης της σύµβασης. Είναι επίσης υποχρεωµένος να διαθέτει 

προσωπικό έκτακτης ανάγκης τα στοιχεία των οποίων θα είναι διαθέσιµα στην 

ΤΥ∆Ρ. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται τα αναλώσιµα υλικά (σκούπες, 

φαράσια, σάκους απορριµµάτων, ασβέστη, χρώµα κλπ) σε ποσότητες επαρκείς 

και ποιότητα κατάλληλη για την εκτέλεση του έργου µε δικές του δαπάνες 
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4.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανόνες 

υγιεινής, ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί 

όροι). 

 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ 
 
Οι αvάδoχoι  πoυ εκτελoύvται µέσα σε ασφαλιστικές περιoχές I.Κ.Α. είvαι υπoχρεωµέvoι 
vα ασφαλίσoυv όλo τo πρoσωπικό τoυς πoυ ασχoλείται στo έργo. Στις περιπτώσεις 
έργωv πoυ εκτελoύvται εκτός ασφαλιστικώv περιoχώv I.Κ.Α. oι αvάδoχoι είvαι 
υπoχρεωµέvoι vα συvεχίσoυv τηv ασφάλιση τoυ πρoσωπικoύ πoυ θα χρησιµoπoιηθεί και 
πoυ είvαι ασφαλισµέvo στo I.Κ.Α. και δεv έχει διακoπεί η ασφάλισή τoυ. 
Είvαι υπoχρεωµέvoς επίσης vα ασφαλίσει τo υπόλoιπo πρoσωπικό σε µία από τις 
αvαγvωρισµέvες από τo ∆ηµόσιo ασφαλιστικές εταιρείες. 
Η δαπάvη για τα ασφάλιστρα (πoυ πρέπει vα καταβάλλovται από τov αvάδoχo υvoλικά 
δαπάvη εργoδoτική, εισφoρά και εισφoρά ασφαλισµέvoυ) βαρύvει τov εργoλάβo. Σε καµία 
περίπτωση δε µπoρεί vα επιβαρυvθεί o εργoδότης µε απoζηµιώσεις ατυχηµάτωv τoυ 
πρoσωπικoύ τoυ αvαδόχoυ και τωv µεταφoρικώv τoυ µέσωv, ζηµιώv σε ξέvη ιδιoκτησία 
και σε έργα τoυ ∆ηµoσίoυ, ∆ήµωv και Κoιvoτήτωv και γεvικά κάθε φύσης κoιvωφελή έργα. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 τουάρθρου 34 του 
Π.∆. 609/85. 
 
 

 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Ο αvάδoχoς πρέπει vα έχει υπόψηv τoυ ότι θα καταβάλλει τoυς πρoβλεπoµέvoυς από 
τoυς vόµoυς φόρoυς, τέλη και κρατήσεις πoυ ισχύoυv κατά τηv ηµέρα πoυ γίvεται o 
διαγωvισµός και ότι είvαι υπoχρεωµέvoς vα καταβάλλει στo τεχvικό πρoσωπικό ότι 
καθoρίζεται από τo Υπoυργείo Εργασίας, µε τις διάφoρες απoφάσεις τoυ δηλαδή τωv 
δώρωv εoρτώv - Πάσχα και Χριστoυγέvvωv τoυ επιδόµατoς και τωv ηµερoµισθίωv για της 
ηµέρες υπoχρεωτικής αργίας. Εάv µετά τηv ηµερoµηvία πoυ έγιvε o διαγωvισµός 
επιβληθoύv φόρoι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθoύv αυτά πoυ υπήρχαv τo αvτίστoιχo 
πoσό πληρώvεται επιπλέov ή εκπίπτεται αvτίστoιχα απ'τoυς λoγαριασµoύς τoυ 
αvαδόχoυ, και εφόσov απoφασιστεί από τoυς αρµoδίoυς Υπoυργoύς. 

  
  
 

 Τήρηση νόµων, αστυνοµικών διατάξεων 
 

36.1 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του 
έργου υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους Νόµους του 
Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές 
διατάξεις ή διαταγές, καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις 
οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής που θα 
αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο 
στον Ανάδοχο και στις εργασίες του. 

36.2 Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και 
εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά 
ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης 
τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη 
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αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει έγκαιρα µε ευθύνη και 
δαπάνες του, τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους τους Νόµους 
και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. 

36.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα 
Νοµοθεσία για ηχορρύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην 
περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις 
ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται 
εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει 
να λαµβάνονται τέτοια µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η 
ηχορύπανση. 

 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί 

µε τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα 
συνοµολογήσει κριθούν ως µη ικανοποιητικές από την Υπηρεσία η 
τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνοµα και µε δαπάνες του 
Αναδόχου, τα απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει 
(εντόκως µε το νόµιµο επιτόπιο υπερηµερίας), το ποσό των 
ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόµενες σε αυτόν πληρωµές, είτε µε 
κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης του Αναδόχου. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 
αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο 
ποσό των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία για να αποφύγει ενδεχόµενη 
ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα στους 
ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα 
αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. Η Υπηρεσίασ επίσης επιφυλάσσεται 
του δικαιώµατός της να παρακρατεί από οφειλόµενες πληρωµές του 
Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους 
ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν 
υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 
 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου 
 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό 

και υπαλληλικό προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής 
Εργατικής Νοµοθεσίας. 

 Ειδικότερα για το ηµεδαπό προσωπικό απαιτείται, σύµφωνα µε την 
Εργατική Νοµοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή σε άλλο Οργανισµό Κύριας 
ή Επικουρικής Ασφάλισης ανάλογα µε την ειδικότητα. 

 Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να 
προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νοµοθεσία της Χώρας 
προέλευσης του προσωπικού και να µην αντιβαίνει στις διατάξεις 
της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. Ο Ανάδοχος προκειµένου να 
πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε, να υποβάλει έγκαιρα στην αρµόδια 
Υπηρεσία του Εργοδότη, όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης 
του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του. 
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1. Ο ανάδοχος σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της  εργασίας υποχρεώνεται να 
συµµορφώνεται µε τους Νόµους, τα ∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς του Κράτους, τις 
Αστυνοµικές διατάξεις και διαταγές, καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε 
∆ηµοτικής η ∆ηµοσιάς αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά 
οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και για την έργασία.  
 
2. Ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων κλπ. υποχρεώνεται να 
ανακοινώνει αµέσως στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της 
έργασίας  σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικές µε τα 
υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π., που του απευθύνονται ή του 
κοινοποιούνται. 
 
3.Θα πρέπει να  τηρούνται οι διαδικασίες  περί χορήγησης εκκαθαριστικών σηµειωµάτων 
ο Ν.3863/10  άρθρο 40.   

 
 

Άρθρο 5ο. ∆απάνη του έργου 

 

5.1 Η συνολική  δαπάνη του έργου Καθαριότητας  για τριάντα έξι µήνες 

προϋπολογίζεται στο ποσόν των 3.564.000 Ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 13%. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ : ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

(ΑΡΘΡΑ 6 - 11) 

 

 

 

Άρθρο 6ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

 

6.1 Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το 

αντικείµενο του έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

6.2 Θεωρείται δεδοµένο ότι οι διαγωνιζόµενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων 

της παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καµία περίπτωση ο 

ανάδοχος δεν θα µπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών 

καθαριότητας του ∆ήµου για περιπτώσεις προβληµάτων η αδυναµίας εκτέλεσης 

εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 

6.3 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρµόδιας υπηρεσίας του 

∆ήµου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση και 

ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.  

6.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει και διέπεται (και τούτο θα 

αποδεικνύεται) από τις ισχύουσες Αστυνοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις περί 

καθαριότητας καθώς επίσης και µε τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης 

των περιβαλλοντικών όρων του εκτελούµενου έργου (∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων - Προστασία περιβάλλοντος). 

6.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες 

καθαριότητας για το προσωπικό του, οι οποίοι θα συντονίζουν το έργο της 

καθαριότητας και θα ενηµερώνουν τις υπηρεσίες του ∆ήµου για θέµατα που 

αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου. 

6.6 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση του 

έργου αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά 

ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση 

απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόµιµη άδεια εργασίας η 

οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί και οι χειριστές θα 

έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελµατική άδεια οδηγήσεως και επαρκή 

προϋπηρεσία.  
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6.7 Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίστανται, 

εφόσον το απαιτήσει ο ∆ήµος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την 

οµαλή διεκπεραίωση του συµβατικού έργου 

6.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσλάβει και προσωπικό που χρησιµοποιεί 

στην Καθαριότητα (υπηρεσία οδοκαθαρισµού) ο ∆ήµος και να το αυξοµειώσει 

ανάλογα µε τις ανάγκες της καθαριότητας µετά από κοινή συµφωνία. Θα εκτιµηθεί 

ιδιαίτερα η δέσµευση του ανάδοχου να προσλάβει προσωπικό που θα προέρχεται 

από την ευρύτερη περιοχή της Ρεθύµνης και προταθεί από την ∆ηµοτική αρχή µε 

την προϋπόθεση ότι πληροί τα προσόντα και κριτήρια επιλογής του ανάδοχου. 

6.9 Το προσωπικό του ανάδοχου πρέπει να φορά ειδική στολή, γάντια και 

καπέλο, µε τα διακριτικά στοιχεία του ∆ήµου και του ιδίου.  

6.10 Ο εξοπλισµός του ανάδοχου που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του 

έργου θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και επιβάλλεται να πλένεται κατά τακτικά 

διαστήµατα. 

6.11 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί σε σάκους µέσα σε κάδους 

απορριµµάτων τα υπολείµµατα που προκύπτουν από την εκτέλεση των εργασιών, 

τα προϊόντα σάρωσης και τα απορρίµµατα των καλαθιών. Οι θέσεις των ειδικών 

κάδων (απορριµµατοκιβώτια ή άλλο σχετικό) θα καθορίζεται σε συνεργασία µε την 

Τ.Υ.∆.Ρ. 

 

 

Άρθρο 7ο. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

 

7.1 Σε περίπτωση βλάβης του µηχανολογικού εξοπλισµού ή καθοιονδήποτε 

τρόπο αδυναµίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση 

αντικατάσταση του µε άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο 

πρόγραµµα εργασιών χωρίς διακοπή. Η διακοπή εργασιών δεν µπορεί να υπερβεί 

το χρονικό διάστηµα 24 ωρών. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα την αρµόδια 

υπηρεσία για την αδυναµία εκτέλεσης της προγραµµατισµένης εργασίας και να 

ενηµερώσει µε ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα προβλέπει να προβεί 

στην επανόρθωση της. 

7.2 Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στην σύµβαση ή για κάποιο 

µέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση 

του ∆ήµου, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
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7.3 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες 

θα προξενήσει κατά τις εργασίες του µε την υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να 

προσκοµίσει εντός 15 ηµερών µετά τις υπογραφής της σύµβασης βεβαίωση ότι θα 

είναι ασφαλισµένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για 

ζηµιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το 

αντικείµενο της σύµβασης. 

7.4 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα µέτρα που 

πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του 

έργου και για την πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή 

πράγµατα. Για ατυχήµατα ή ζηµίες που τυχόν θα συµβούν στο προσωπικό του 

ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη και ο 

ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων νόµων για τις περιπτώσεις αυτές.  

7.5 Σε περίπτωση απεργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη 

σάρωση των κοινόχρηστων χώρων της πόλης µε οποιοδήποτε προσωπικό ως 

εξής : 

α)  Την Α! ΖΩΝΗ, το αργότερο την δεύτερη µέρα της απεργίας και συνεχώς 

µέχρι τη λήξη της. 

β) Την Β! ΖΩΝΗ, το αργότερο την τρίτη µέρα της απεργίας και συνεχώς µέχρι 

τη λήξη της. 

7.6 Σε περιπτώσεις θεοµηνιών, σεισµών, πληµµύρας κλπ, το απασχολούµενο 

προσωπικό του ανάδοχου τίθεται αµέσως στη διάθεση της Τ.Υ. του ∆ήµου 

εφ'όσον αυτή το ζητήσει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τεθεί στην διάθεση της Τ.Υ. 

αυτοβούλως, µε τη διαπίστωση της θεοµηνίας. 

7.7  Ο ανάδοχος θα διατηρεί υπηρεσία έκτακτου ανάγκης καθαρισµού. Η 

λειτουργία της υπηρεσίας έκτακτου ανάγκης καθαρισµού θα είναι επί 16ωρο (από 

6ης έως 22ης ώρας). Οι έκτακτες εργασίες καθαρισµού θα εκτελούνται κατόπιν 

σχετικής ειδοποίησης εκ µέρους των αρµοδίων υπηρεσιών του ∆ήµου. Με την 

προσφορά τους, οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν σχέδιο αντιµετώπισης 

έκτακτων αναγκών - περιστατικών καθαριότητας (σκοτωµένα ζώα στους 

κοινόχρηστους χώρους, χύδην και συσκευασµένα φορτία από ανατροπές 

οχηµάτων, υπολείµµατα τροχαίων ατυχηµάτων, κλπ). Το σχέδιο αυτό θα 

περιλαµβάνει :  

α) Πίνακες οµάδων προσωπικού έκτακτης ανάγκης. 
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β) Χρησιµοποιούµενα µέσα µεταφοράς και επικοινωνίας. 

γ) Πρόγραµµα ενεργειών αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης καθαρισµού . 

  

 

Άρθρο 8ο. Παράδοση εξοπλισµού - Αναλώσιµα υλικά 

 

8.1 Ο ∆ήµος θα παραδώσει στον ανάδοχο, εντός 3 ηµερών από την υπογραφή 

της σύµβασης, τα κάτωθι είδη εξοπλισµού : 

 

α) Υφιστάµενοι Κάδοι απορριµµάτων: Ο ανάδοχος αναλαµβάνει µε δαπάνη 

του να  βάψει στην απόχρωση που έχουν τους υφιστάµενους µεταλλικούς κάδους 

απορριµµάτων, µε χρώµατα που θα του υποδείξει η Τ.Υ. του ∆ήµου, να τους 

πλένει και απολυµαίνει. Το πλύσιµο και απολύµανση των κάδων θα εκτελείται σε 

τακτά διαστήµατα µε ειδικού τύπου µηχανήµατα πλυντήρια που εξασφαλίζουν ένα 

άριστο καθαρισµό εξωτερικά και εσωτερικά. 

β) Νέοι Κάδοι Απορριµµάτων: Να διαθέσει στο ∆ήµο Ρεθύµνου εντός δύο µηνών 

από την υπογραφή της σύµβασης, 400 τεµάχια καινούργιων – αµεταχείριστων 

πλαστικών κάδων απορριµµάτων µε πλαστικό καπάκι και ποδοµοχλό για το 

άνοιγµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 2.2 της ΕΣΥ. 

 

γ) Υφιστάµενα Καλαθάκια καθαριότητας: Ο ανάδοχος αναλαµβάνει µε δαπάνη 

του, να τα αδειάζει καθηµερινά κατά το πρόγραµµα βασικού καθαρισµού και, 

εφ'όσον απαιτείται, κατά τους καθαρισµούς ελέγχους (βλ. σχετ. άρθρο 3) ή κατά 

τις υποδείξεις της Τ.Υ. του ∆ήµου. 

δ) Νέα Καλαθάκια καθαριότητας: Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δύο µηνών από 

την υπογραφή της σχετικής σύµβασης να διαθέσει στο ∆ήµο Ρεθύµνου 200 

τεµάχια πλαστικά επίστηλα καλάθια καθαριότητας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

που αναφέρονται στην παρ. 2.2 της ΕΣΥ. 

 

8.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εντός 15 ηµερών από την 

υπογραφή της σύµβασης προς το ∆ήµο πρόταση για τον συµπληρωµατικό αριθµό 

των κάδων απορριµµάτων και των καλαθιών καθαριότητας που απαιτούνται στην 

πόλη. 

 



 

 95 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται τα αναλώσιµα υλικά (σκούπες, 

φαράσια, σάκους απορριµµάτων- χρώµα κλπ) σε ποσότητες επαρκείς και 

ποιότητα κατάλληλη για την εκτέλεση του έργου µε δικές του δαπάνες. 

 

 

 

Άρθρο 9ο. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 

9.1 Κατά της υπογραφής της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης µε το δέκα (10) % του συµβατικού 

οικονοµικού αντικείµενου µε ισχύ καθ'όλη την διάρκεια της σύµβασης. 

 

 

Άρθρο 10ο. Πληρωµή εκτελεσθέντων εργασιών 

 

10.1  Η αποζηµίωση του ανάδοχου για τις παρεχόµενες εργασίες θα 

καταβάλλεται µε Χ.Ε. στο τέλος έκαστου µήνα, µε χρηµατικό ποσό ίσο προς το 

1/36 της συµβατικής αµοιβής του, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής 

εκτέλεσης από την Τεχνική Υπηρεσία που θα εκδίδεται εντός 10 ηµερών από το 

πέρας του πιστοποιούµενου µήνα.  

 

10.2 Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης, η πληρωµή θα γίνεται κατά µήνα 

σε ποσά ίσα µε τον αριθµό των µηνών της παράτασης. 

 

10.3 Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις 

βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το 

ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 

πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 

 

10.4 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της αξίας των 

συµβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι το µηνιαίο πιστοποιητικό καλής 

εκτέλεσης του έργου από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, το τιµολόγιο του 

ανάδοχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική 

απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 
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 Αρθρο 11ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου 

 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσίευσης της προκήρυξης στον 

ελληνικό τύπο και µε τους ισχύοντες κατά την ηµέρα του διαγωνισµού φόρους, 

τέλη και κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ. 

 

 

Αρθρο 12ο. ∆ιάρκεια συµβατικού αντικειµένου 

 

Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται για τριάντα έξι  (36) µήνες 

από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών. 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΥ∆Ρ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΕΡΓΟ :Καθαριότητα – Οδοκαθαρισµός 

 

 

 

        

 

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

 

 

α/α Είδος εργασίας Συνολική καθαρή αξία 

(Ευρώ ) 

1. Εκτέλεση των εργασιών οδοκαθαρισµού και 

καθαριότητας εν γένει της πόλης του  Ρεθύµνου 

στους τοµείς και µε τρόπο που περιγράφονται στα 

σχετικά άρθρα 1 έως 4 της συγγραφής 

υποχρεώσεων για χρονική περίοδο 36 µηνών 

σύµφωνα µε τους όρους της  διακήρυξης 

 

 

 

     3.153.982,30 

 

 

ΦΠΑ 13% που αναλογεί 410.017,70 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.564.000 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΥ∆Ρ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  

 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΕΡΓΟ : Καθαριότητα - Οδοκαθαρισµός 

 

 

      

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας της διατήρησης της καθαριότητας εν γένει στον 

∆ήµο Ρεθύµνης έτσι ώστε η πόλη της Ρεθύµνης να παρουσιάζει σε σταθερή βάση 

µία πολιτισµένη εικόνα η παρούσα µελέτη σκοπό έχει την εφαρµογή ενός 

συστηµατικού προγράµµατος στον τοµέα οδοκαθαρισµού και ευπρεπισµού των 

κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου. 

 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το αντικείµενο της παρούσας είναι το έργο 

"Καθαριότητα του ∆ήµου Ρεθύµνης". Ο ∆ήµος θα αναθέσει, µετά από διαγωνισµό 

το προαναφερόµενο έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει τον εξοπλισµό και 

τεχνογνωσία και ανάλογη εµπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεση 

του. 

Η διάρκεια του εκτελούµενου έργου θα είναι τριάντα έξι (36) µήνες . 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.564.000 Ευρώ, 

συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α.  13%  

Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 544.500,00Ευρώ στον 

προϋπολογισµό του έτους 2012 µε Κ.Α. 20-7425.001 

Η ανάθεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί µετά  από διενέργεια ανοικτού  διεθνή 

διαγωνισµού µε υποβολή σφραγισµένων προσφορών, και αξιολόγηση µε κριτήριο 

κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά, σύµφωνα 

µε την επισυναπτόµενη διακήρυξη και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 
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Η σύναψη σύµβασης της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί µετά από ανοικτό 

διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές της µελέτης, σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

• του Ν.3463/2006, 

• του Ν.3852/2010 φεκ 87Α’  

• του Π.∆ 28-1980 φεκ 11Α’ – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προµήθειες, 

• του Νόµου 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών Θεµάτων»,  

• του Π.∆. 60/2007, της Αριθ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

• του Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - ∆ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, 

θέµατα Ο.Τ.Α. ,  

• της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-

75 «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, & προµήθειας 

ανταλλακτικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει 

Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί του άρθρου 1 του Ν.∆/τος 2396/53». 

• Του Ν. 3886/30-9-2010 φεκ 173Α’  περί ∆ικαστικής Προστασίας, 

• Της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου 

περί ∆ικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 

• Οι επισκευές – συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους ορισµούς 

των κατασκευαστών των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου . 

 

 

        ΕΘΕΩΡΗΘΗ       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ∆Ρ 

 

   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΛΕΚΗ 

 
 
 


