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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

                                                               

 Ηκεξνκελία     23  - 11  -2016 

                      Αξ.πξση. : 5823 

 

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

               
    

Ο Πξφεδξνο Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Υ. πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θηηξίσλ 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη  κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 311 παξ. 5 ηνπ 

Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηελ αξηζκφ 3/2016 κειέηε (Σερληθή Έθζεζε, Δλδεηθηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο, Σερληθή Πεξηγξαθή , Γεληθή & Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ), ε νπνία 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

  Οη ηηκέο ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζπκπιεξψλνληαη νινγξάθσο. 

Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζην ηηκνιφγην δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 

117, 120 θαη 121 (παξ. 1γ) ηνπ Λ. 4412/2016. Παξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη 

πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΥΑΙΘΗΓΑ www.deyax.gr. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 06/12/2016, εκέξα Σξίηε, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ (Λενθχηνπ 69 – Υαιθίδα , 4ν φξνθν) κε θαηαιεθηηθή ψξα 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 10:00 π.κ. 

Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο 

πφξνπο.   

CPV ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

90911200-8 
Τπεξεζίεο 
θαζαξηζκνχ 
θηηξίσλ 

Σαθηηθφο θαη γεληθφο θαζαξηζκφο 
ησλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.  

Θαη’ απνθνπή 29.400,00 € 

 

Αλαζέησλ Φνξέαο: ΓΔΤΑ ΥΑΙΘΗΓΑ 

Γηεχζπλζε: ΛΔΟΦΤΣΟΤ 69   Σ.Θ. 341 32  ΥΑΙΘΗΓΑ 

Σειέθσλν:22210-62615 / 22210 20440 
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Άξζξν 1 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο γεληθψλ 

ππεξεζηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 

 Σνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».  

 Σνπ Λ. 1069/1981 (Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο  θαη 

Απνρεηεχζεσο). 

 Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ N. 3863/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 92  παξ. 5 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 Σεο κε αξηζκφ 141/2016 απφθαζεο ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ ΥΑΙΘΗΓΑ 

πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο ππεξεζίαο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ 

δηαθήξπμεο. 

 Σνπ N. 4250/2014 (ΦΔΘ A’ 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».  

 Σνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

Άξζξν 2 

Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 06/12/2016, εκέξα Σξίηε θαη κέρξη ηελ 10:00 π.κ. ψξα, 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ ΥΑΙΘΗΓΑ. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζην 

Πξσηφθνιιν ηεο Δπηρείξεζεο, κέρξη θαη ηελ 06/12/2016, εκέξα Σξίηε. 

3. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή 

θακία πξνζθνξά.  

 

Άξζξν 3 

Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή 

δηεπθξηλίζεσλ επί όξσλ δηαθήξπμεο 

 

1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ 

δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΥΑΙΘΗΓΑ, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

www.deyax.gr 
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2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΤΑ ΥΑΙΘΗΓΑ, ηειέθσλν:22210 62615, 

Fax 22210 62617, e-mail: gprom@deyax.gr, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 

Άξζξν 4 

Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ 

Σα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

                                                  Άξζξν  5 

     Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

 

 Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ: 

 

  Φάθειν πνπ λα αλαγξάθεη εμσηεξηθά ηνλ ηίηιν: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΔΤΑΥ» θαη    

ηελ επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο, φπσο θαη ηε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ 

θαη λα πεξηέρεη: 

 

-Βεβαίσζε πεξί εγγξαθήο ηνπο ζην νηθείν επηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε  

-Σν αζηπλνκηθφ δειηίν ηαπηφηεηαο ηνπ επηδίδνληνο ηελ πξνζθνξά θαη πξνθεηκέλνπ: 

- Πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ, λφκηκε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην πνπ λα απνδεηθλχεη ηε λφκηκε εμνπζηνδφηεζε ηνπ επηδίδνληνο 

ηελ πξνζθνξά. 

-  Πεξί Δ.Π.Δ. θαη Ο.Δ., επίζεκν έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο 

εηαηξίαο ή ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην πνπ λα απνδεηθλχεη ηε λφκηκε εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

επηδίδνληνο ηελ πξνζθνξά. 

- Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ (ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ) φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

- Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη  φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79 ηνπ λ. 

4412/2016 γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ. 

- Γήισζε φηη ε πξνζθνξά ηζρχεη επί 120 εκέξεο απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

εληφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. 

- Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

 

Άξζξν 6 

Δγγπήζεηο 

 

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ Λ. 

4412/2016, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη. 
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2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

α) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

γ) Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαζρεζεηζψλ 

ππεξεζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

δ) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 

πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997 θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ 

ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

ε) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

δ) ηνπο φξνπο φηη: 

- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΤΑΥ 

θαη  

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ φηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, κε ηηο εμήο 

δηαθνξνπνηήζεηο: 

1. Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Θα αλαθέξνπλ ηηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο. 
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3. Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε 

ζχκβαζε ν Αλαζέησλ Φνξέαο (Γ.Δ.Τ.Α.Υ.) ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, θαηά δχν (2) 

κήλεο. 

ζη) Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.    επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. 

Άξζξν 7 

Σξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο 

πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θαηαξηίζνπλ 

θαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

3. ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο ΓΔΤΑ ΥΑΙΘΗΓΑ. 

γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν 

αξηζκφο ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email). 

ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία 

φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

 

4. ηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο). 

 

5. ηνλ (ππν)θάθειν «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

α) Πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ θαη θαηάινγν κε παξφκνηεο εξγαζίεο 

πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία απφ ην δηαγσληδφκελν, κε αλαθνξά ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηελ εκεξνκελία αλάζεζεο 

θαη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηελ αμία ησλ ζπκβάζεσλ θ.ι.π. 

β) Παξνπζίαζε ηεο θπζηνγλσκίαο (PROFILE) ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, γηα ηε 

δηακφξθσζε ζαθνχο αληίιεςεο πεξί ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα 

αληαπφθξηζεο ζηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο, ηνπ ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ – κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

γ) Αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ή αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη 

εξγαδφκελνη ηεο ζπκκεηερνχζεο εηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ.  
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δ) Βεβαίσζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. γηα ηελ επίζθεςε ηνπ ζπκκεηέρνληνο (ή ηεο ζπκκεηερνχζεο 

εηαηξείαο δηα ηνπ λνκίκνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο) ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

ε) Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά 

έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ απηώλ ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί 

επηβνιήο ή κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο, από ηελ εκεξνκελία 

ζύζηαζήο ηνπο έσο ηελ εκεξνκελία ηεο έλνξθεο  βεβαίσζεο, ε νπνία ζα ιάβεη ρώξα 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην ΚΗΜΓΗ θαη έσο ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ».  

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. 

ζη. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ιφγν 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

 

6. ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί 

θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ 

πξνθεξπζζνκέλσλ ππεξεζηψλ. Όιεο νη ηηκέο ζηελ πξνζθνξά, θαζώο θαη ν ζπλνιηθόο 

πξνϋπνινγηζκόο πξνζθνξάο, ζπκπιεξώλνληαη νινγξάθσο επί πνηλή απαξαδέθηνπ. 

Αξηζκεηηθή κόλν αλαγξαθή ηηκήο ζηελ πξνζθνξά δελ ιακβάλεηαη ππόςε. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα  αλαθέξνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, εθηφο ησλ 

άιισλ, ηα εμήο: 

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν. 

β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο 

απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. 

Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ (εξγνιάβνη) ππνρξενχληαη, κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία. 

ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. 

 

7. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη 

ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

8. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, 

απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

9. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο 

δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ 
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ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί 

εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ 

δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια 

ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, 

δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ 

ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ 

έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία. 

 

Άξζξν 8 

Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (4) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, 

ν πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε. 

 

 

Άξζξν 9 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

 Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη φζεο 

αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

Άξζξν 10 

Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

1. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, σο εμήο: 

 α) Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηε ΓΔΤΑ ΥΑΙΘΗΓΑ, κέρξη πέληε (5) εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο πεξίιεςεο 

δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖ θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη 

νιφθιεξε εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑ ,  θαηφπηλ εηζήγεζεο 

ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη νη 

εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα.  

 β) Θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ, κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.  
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 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο (είηε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ είηε 

θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο), απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο, ήηνη πνζφ δηαθφζηα ελελήληα ηέζζεξα επξψ (294,00 €). Σν παξάβνιν απηφ 

απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

3. Οη ελζηάζεηο θνηλνπνηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ , απφ ηνλ εληζηάκελν ζε απηφλ θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη θαη ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ απνζηέιιεηαη ζε θπζηθή κνξθή ζην αξκφδην 

φξγαλν ηεο  ΓΔΤΑ ΥΑΙΘΗΓΑ. 

4. Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε 

ππνβιεζείζεο. 

Άξζξν 11 

Πξνζθεξόκελε ηηκή 

1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα 

αλαθέξεηαη ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζε επξψ,  αξηζκεηηθά,  θαη νινγξάθσο. 

 

Άξζξν 12 

                                                  Αμηνιόγεζε  πξνζθνξώλ 

 

Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αθνύ πξνεγνπκέλσο 

έρνπλ ιάβεη αξηζκό πξσηνθόιινπ από ην αξκόδην Γξαθείν, ε νπνία ζπλεδξηάδεη κηα ψξα 

πξηλ ηελ παξαπάλσ θαζνξηδφκελε, ζηελ νπνία ιήγεη ην ρξνληθφ φξην παξαδφζεσο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Όηαλ παξέιζεη ε παξαπάλσ ψξα, θακία πιένλ πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή εθηφο αλ 

ζπλερίδεηαη θαη’ αδηάθνπε ζεηξά ε παξάδνζε ησλ πξνζθνξψλ νπφηε παξαηείλεηαη κέρξη ιήμεο ηεο 

παξαδφζεσο. 

ε θάζε παξαδηδφκελν θάθειν αλαγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ,  ν 

αξηζκφο ηεο ζεηξάο παξαδφζεψο ηνπ θαη κνλνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. Αθφκα 

γξάθεηαη ζην πξαθηηθφ ην φλνκα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απηφο 

ππνβάιιεη. 

Όηαλ παξέιζεη ε παξαπάλσ ψξα, θεξχζζεηαη ιήμαζα ε παξάδνζε ησλ πξνζθνξψλ φπσο 

γξάθεη ην πξαθηηθφ θαη αξρίδεη ε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο νπφηε εμεηάδνληαη απφ απηή 

φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Απνθιείνληαη νη δηαγσληδφκελνη εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαπάλσ θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπο 

γξάθνληαη ζην πξαθηηθφ. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη αλαγγέιινληαη νη δηαγσληδφκελνη πνπ 

απνθιείνληαη. Δπηζηξέθνληαη ζ’ απηνχο νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο ρσξίο λα 

αλνηρηνχλ θαζψο θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπο. 

Ζ επηηξνπή επηθπιάζζεηαη λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε. 

Γηα όζνπο πξνθξίλνληαη ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ, ε Δπηηξνπή 

ππνβάιεη γξαπηό αίηεκα πξνο ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

πληνληζκνύ ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ, από 

ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ όιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε 

βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςήθησλ. Σν πηζηνπνηεηηθό απνζηέιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
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κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε 

άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ε Δπηηξνπή δηθαηνύηαη λα πξνρσξήζεη ζηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνθιείζεη από ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο ηηο 

ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ιόγσ δηάπξαμεο ζνβαξνύ 

επαγγεικαηηθνύ παξαπηώκαηνο. Χο ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα λνείηαη ηδίσο: 

αα) Η επηβνιή ζε βάξνο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) 

εηώλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ηνπιάρηζηνλ δύν (2) 

πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ ώκαηνο 

Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ζπλνιηθνύ ύςνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ, 

γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζεκηά από ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη σο 

«πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο θαη’ εθαξκνγή ηεο π.α. 2063/Γ1 632/2011 

ή νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ξπζκίζεη κειινληηθά ην πεξηερόκελν ησλ παξαβάζεσλ 

«πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο, ββ) ε θήξπμε σο έθπησηεο ηεο ππνςήθηαο 

εηαηξείαο θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξόληνο, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 

ηξηώλ (3) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο, γγ) ε επηβνιή ηεο θύξσζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή 

εθκεηάιιεπζεο θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3996/2011, κέζα ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ θαη ηελ παξαιαβή από ηελ 

Δπηηξνπή ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

πληνληζκνύ ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, ελεκεξώλνληαη νη ππνςήθηνη κέζσ 

ηειενκνηνηππίαο (Fax) γηα ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ ηερληθώλ & νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ. 

Θαηά ηε ζπλεδξίαζε απηή, απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη γίλεηαη αμηνιφγεζε απηψλ.  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

έγηλαλ δεθηνί θαη γξάθνληαη νη ηηκέο ζην πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ αθνχ αλαθνηλσζνχλ 

κεγαιφθσλα. Οη πξνζθνξέο πνπ δε θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή δελ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη. 

Δπίζεο απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη δε κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ή ζε 

θάπνην ζεκείν είλαη αφξηζηεο θαη δελ είλαη ζχκθσλεο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

Ζ ΓΔΤΑΥ επηθπιάζζεη ζηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα θαηνρπξψζεσο ή κε ηεο δεκνπξαζίαο, 

αλάινγα πξνο ην γεληθφηεξν ζπκθέξνλ ηεο. 

 

Άξζξν 13 

Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

 

1. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν αλαζέησλ θνξέαο εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ Πάξνρν), λα ππνβάιεη 

εληφο δέθα (10) εκεξψλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.  

2. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο Πάξνρνο είλαη ηα αθφινπζα: 



 

                                                                         

ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                             

                                            ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

 

 Νεοφύτου  69,  Τ.Κ. : 341 32  Χαλκίδα Τηλ.:  22210 20440-62615-88986, Fax : 22210 62617  Ιστοσελίδα:www.deyax.gr 
 

10 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην 

νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε 

ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 

ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) 

ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο 

πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο 

νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη 

μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

  

Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο 

πξνζσπηθφ 

Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο 

πξνζσπηθφ. 

Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε 

απηέο πξνζσπηθφ.  

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα πξνζθνκίζνπλ 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο. 

 Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ θαη 

Δ.Δ), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) θαη ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

3. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

4. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
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δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ν πξνζσξηλφο Πάξνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή 

αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

5. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ Παξφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. 

6. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

7. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο 

απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

8. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

 

Άξζξν 14 

Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ην Γ.. πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί 

λα πξνηείλεη:  

α) Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο.   

 β) Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 γ) Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 15 

Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο 

1. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν ε ΓΔΤΑ 

Υαιθίδαο  δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

2. Ζ ΓΔΤΑ Υαιθίδαο πξνζθαιεί ηνλ Πάξνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. 
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3. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν Πάξνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

Άξζξν 16 

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

2. Ο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

3. Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 216-221 

ηνπ Λ. 4412/2016. 

Άξζξν 17 

Πνηληθέο ξήηξεο 

1. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, 

κπνξεί λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ - ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, ρσξίο Φ.Π.Α. 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κπνξνχλ λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη 

ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 

εθηειεζηεί πιήξσο. 

2. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ 

Παξφρνπ. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 

θεξχμεη ηνλ Πάξνρν έθπησην. 
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Άξζξν 18 

Σξόπνο Πιεξσκήο 

1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζε δψδεθα 

ηζφπνζεο δφζεηο, κε εμφθιεζε ησλ αληηζηνίρσλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ 

Πάξνρν, αθνχ ειεγρζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 

253 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηε 2ε  ππεξεζία 

επηηξφπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Λνκνχ Δπβνίαο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ δε ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ, κε 

ην νπνίν κεηνδφηεζε θαη ην ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζε απηφ.   

 

Άξζξν 19 

Καλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο - Κξαηήζεηο 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο ζην  θαηάζηεκα  ηεο ΓΔΤΑΥ  θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα www.deyax.gr.  

2. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο λα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», λα θαηαρσξεζεί 

ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.. , λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. (www.deyax.gr) θαη λα 

ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

3. Σνλ αλάδνρν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ 

Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.), εηζθνξέο θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. ε 

πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηελ πξψηε πιεξσκή ηνπ. 

4. Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016, ηνπ Λ. 

1069/1980 θαη ηνπ Λ. 3463/2006. 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 141/2016 (ΑΓΑ: 7Ε2ΘΟΔΘΚ-Σ47) 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο.  

 

 

 

Υαιθίδα  23/11/2016 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

 

 

                                           ΠΑΓΩΛΖ ΥΡΖΣΟ 

          ΓΖΚΑΡΥΟ ΥΑΙΘΗΓΔΩΛ 
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               Ζκεξνκελία:23/11/2016 

                                                        Αξ. πξση.: 5824 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο  Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο αλαθνηλψλεη φηη 

γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο  παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ, 

δηάξθεηαο ελφο έηνπο, ζα γίλεη ζπλνπηηθόο δηαγσληζκόο, κε επίδνζε ζθξαγηζκέλσλ 

πξνζθνξψλ θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

311 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ελ ιφγσ γεληθήο ππεξεζίαο [90911200-8 , Τπεξεζίεο 

θαζαξηζκνχ θηηξίσλ] αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 29.400,00 €, πιένλ ΦΠΑ 24% πνζνχ 

7.056,00 €.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΥΑΙΘΗΓΑ, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: www.deyax.gr. 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ζηηο 06/12/2016, εκέξα 

Σξίηε, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.X. (ψξα ιήμεο 

παξαδφζεσο πξνζθνξψλ 10:00 π.κ. ). 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ην 

παξαπάλσ αληηθείκελν θαη  είλαη γξακκέλεο ζην νηθείν επηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή 

νξγάλσζε. 

Γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ απαηηείηαη ε έθδνζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

Ιεπηνκέξεηεο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο  ζα δίλνληαη απφ ηα γξαθεία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Υ. απφ ηα νπνία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο ψξεο. 

                                                                       

 

Υαιθίδα  23/11/2016 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

 

 

 

                                           ΠΑΓΩΛΖ ΥΡΖΣΟ 

          ΓΖΚΑΡΥΟ ΥΑΙΘΗΓΔΩΛ 

 

 

  


