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ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Θεζζαινλίθε  28-5-2015 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ     Α.Π.  1944 

ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

 

Θ Ε Μ Α: «Μεηαθνξά θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ εθηαθψλ θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, 

θαζαξηζκφο δηαδξφκσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ - θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

68.181,68, κε Φ.Π.Α.» 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 

3463/2006. 

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010. 

3) Τελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

4) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

5) Τηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 

13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 

6) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν. 4270/2014, φζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά 

ρξεκαηηθά φξηα. 

7) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4281/2014. 

8) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3979/2011. 

9) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 

ηνπ Ν. 4144/2013. 

10) Τελ αξηζκ. 1855/21-5-2015 κειέηεο ηνπ Σπλδέζκνπ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

68.181,68 επξψ, κε Φ.Π.Α. 

11) Τελ αξηζκ. 41/2015 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ. 

12) Τν γεγνλφο φηη ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο εξγαζίαο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 68.181,68 επξψ, κε Φ.Π.Α., ζα επηβαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015. 

 

Προκηρύζζει πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ 
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28/1980 γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ «κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο πξντφλησλ εθηαθψλ θαη 

νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, θαζαξηζκνχ δηαδξφκσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ - θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ», πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 68.181,68 

επξψ κε Φ.Π.Α, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Οη πξνο αλάζεζε ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο 

νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, θαζαξηζκνχ ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ησλ 

δηαδξφκσλ ησλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη φισλ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, κεηαθνξάο θαη 

δηαρείξηζεο πξντφλησλ εθηαθψλ θαη θαζαξηζκνχ θηηξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Σπλδέζκνπ. 

Δηδηθφηεξα: 

1. Μεηαθορά και διατείριζη ογκωδών ανηικειμένων, ενδεικηικού 

προϋπολογιζμού 1.491,60 εσρώ, με Φ.Π.Α. 

Η εξγαζία κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ (ζηεθάληα, θιαδηά θιπ), 

ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα θνξησζνχλ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ δχν πξνθαζνξηζκέλνπο απφ ηελ ππεξεζία, ρψξνπο ζπγθέληξσζήο ηνπο, ζηνπο νπνίνπο 

ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεινη θάδνη γηα νγθψδε, ε κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ζα 

γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ κε θαηάιιειν θνξηεγφ φρεκα θαη εξγαηηθφ πξνζσπηθφ 

επίζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Η εξγαζία ηεο πεξηζπιινγήο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, 

ζηνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζήο ηνπο, ζα γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αλνηθηνχο κεηαιιηθνχο 

θάδνπο ηχπνπ container, θαηάιιεινπο γηα νγθψδε, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 20 m3, ζηα 

πξνθαζνξηζκέλα απφ ηελ ππεξεζία ζεκεία. Με ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ 

φγθνπ ηνπο, ζα ηα κεηαθέξεη κε δηθά ηνπ κέζα γηα επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. 

 

2. Καθαριζμός καλαθιών, διαδρόμων ηαθικών ημημάηων και κοινότρηζηων 

τώρων, ενδεικηικού προϋπολογιζμού 33.900,00 εσρώ, με Φ.Π.Α. 

Τα απνξξίκκαηα απφ ηα θαιαζάθηα ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο κεηαιιηθνχο θάδνπο θαη 

ζα ηνπνζεηείηαη θαζαξή ζαθνχια ζηα θαιαζάθηα, ελψ ηα απνξξίκκαηα απφ ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη απηά ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο πνπ ζα 

ρνξεγνχληαη απφ ηνλ Σχλδεζκν θαη ζα απνξξίπηνληαη ζηνπο κεηαιιηθνχο θάδνπο. 

Η εξγαζία θαζαξηζκνχ φισλ ησλ δηαδξφκσλ ησλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη κέζα (ζθνχπεο, θιπ) ηνπ αλαδφρνπ ην 

ειάρηζην κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα θαη κπνξεί λα ζπλεπηθνπξείηαη απφ κεραληθφ ζάξσζξν, 

φπνπ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ. 

 

3. Μεηαθορά και διατείριζη προϊόνηων εκηαθών, ενδεικηικού προϋπολογιζμού 

23.196,08 εσρώ, με Φ.Π.Α. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κεηαιιηθνχο 

θάδνπο γηα κπάδα, ζε ζεκεία πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχεη ε ππεξεζία γηα ηελ ζπιινγή ησλ 
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πξντφλησλ εθηαθψλ. Οη θάδνη ζα είλαη ζθεπαζκέλνη θαηάιιεια ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε 

νπνηαδήπνηε πξφζβαζε ζε απηνχο. 

Με ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ φγθνπ ηνπο, ζα κεηαθέξνληαη γηα 

επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ, φπνπ κεηά απφ κεραληθή επεμεξγαζία, 

(θφζθηλν) ζα αλαθηψληαη ηα κάξκαξα, αδξαλή θ.ιπ., ηα νπνία ζα αλαθπθιψλνληαη. Σηε ζέζε 

ηνπ θάδνπ πνπ ζα απνκαθξχλεηαη ζα ηνπνζεηείηαη έλαο θελφο θάδνο. 

Ο αλάδνρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί επηθνπξηθά, θνξηεγφ κε θαξφηζα ρακεινχ 

χςνπο, έηζη ψζηε λα γίλεηαη απξφζθνπηε ε πιήξσζή ηνπ απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο 

έξγνπ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζην πξφγξακκα αλαθνκηδψλ.  

 

4. Καθαριζμός κηιρίων και λοιπών εγκαηαζηάζεων, ενδεικηικού προϋπολογιζμού 

9.594,00 εσρώ, με Φ.Π.Α. 

Η εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζηεγαζκέλνπο ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο 

ηνπ Σπλδέζκνπ (θηίξην δηνίθεζεο, θηίξην πχιεο, θιηκαθνζηάζηα, αίζνπζα αλακνλήο θνηλνχ, 

απνδπηήξηα εξγαδνκέλσλ, ρψξνη αλάπαπζεο θαη εζηίαζεο εξγαδνκέλσλ, W.C. θνηλνχ, 

λεθξνζηάζην, νζηενθπιάθην, ςπγεία). 

Όια ηα ζπκβαηηθά ηεχρε (κειέηε, δηαθήξπμε, ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο) ζα είλαη 

δηαζέζηκα πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν. 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην 

ηει.:2310-778661. Αξκφδηνο ππάιιεινο: Μπαιιήο Μηραήι. 

1) Ο πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 5ε Ινπλίνπ 2015 εκέξα Παξαζθεπή απφ 

ψξα 10.00΄ έσο 11.00΄, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζην θηίξην 

δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

2) Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά 

κέρξη θαη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

3) Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κε ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζην Σχλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη λσξίηεξα, παξακέλνπλ ζηελ Υπεξεζία θαη απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο καδί κε ηηο ππφινηπεο. 

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

νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Απηφ 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο εγγξαθήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ παξφρνπ 

ζην επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ή επαγγεικαηηθή έλσζε. 

5) Με πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή, νη δηαγσληδφκελνη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ: 

α) Άδεηα ζπιινγήο - κεηαθνξάο γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο - 

Θξάθεο, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ηνλ θσδηθφ 20, δεκνηηθά απφβιεηα. 
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β) Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη άδεηα δηαρείξηζεο. 

γ) Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

δ) Υπεχζπλε δήισζε, γηα ηελ νπνία δελ απαηηείηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ 

νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

i. Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά 

αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ απνδέρνληαη. 

ii. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

iii. Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

iv. Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε 

αλάινγε δηαδηθαζία. 

v. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

ε) Δθφζνλ νη πάξνρνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, 

ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ. 

6) Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε εξγαζία, νθείιεη πξηλ ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο, λα πξνζθνκίζεη ζην Σχλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ηα πξσηφηππα 

έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πιελ απηψλ πνπ δελ εθδίδνληαη 

ή θαη κπνξνχλ λα αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα. 

7) Σε ρσξηζηφ θεθάιαην ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα εμεηδηθεχνπλ θαη λα αλαθέξνπλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 68 ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο απηφ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 

4144/2013, ηα εμήο:  

α) Τνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην πξνο αλάζεζε 

αληηθείκελν. 

β) Τηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

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

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

απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

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

ζη) Τα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. 
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Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ 

θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Σηελ 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. Δπηπξφζζεηα, ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο 

ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

Η πξνζθεξφκελε ηηκή ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε 

ησλ θαηψηαηνπ νξίνπ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο (φισλ) ησλ ππαιιήισλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο 

πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο.  

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο (πρ 

ππνινγηζκφο εκεξψλ, σξψλ εξγαζίαο, σξνκηζζίνπ κε βάζε ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε πνπ ζα 

επηζπλάπηεηαη, ζπγθεθξηκέλα πνζά δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θηι).  

Η πξνζθεξφκελε ηηκή ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη σο 

θξαηήζεηο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ πνζνζηφ έλα ηνηο 

ρηιίνηο 0,1% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 

8) Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζκ. 1855/21-5-2015 κειέηε, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηελ αλσηέξσ κειέηε. Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη γηα νξηζκέλεο κφλν εξγαζίεο ή ηκήκα 

απηψλ, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

9) Απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ, σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο ζηηο θάησζη 

πεξηπηψζεηο:  

 Δθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.  

 Απνηεινχλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο.  

 Πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ.  

 Αθνξνχλ κέξνο ηεο δεηνχκελεο εξγαζίαο πνπ πξνθεξχρζεθε. 

 Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη κηθξφηεξε ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηεο ζπλνιηθήο 

ακνηβήο (φισλ) ησλ ππαιιήισλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, βάζε ηεο ηζρχνπζαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο κεηά 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ Ν. 4046/2012 θαη ηεο Πξάμεο Υ.Σ. 6 ηεο 

28-2-2012 ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ (ΦΔΚ 38/Α΄).  

10) Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζε ζπκκεηέρνληα πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή 

(ή ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο), εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ 

φηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ πξφρεηξνπ 

δηαγσληζκνχ. 
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11) Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε 

αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ απηήλ ηεο δηαθήξπμεο 

θαηά πνζνζηφ κέρξη ην 30%, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπκβαηηθή αμία δελ ζα ππεξβεί ην 

πνζφ ησλ 60.000,00 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.. 

12) Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη πξηλ ή θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο χςνπο 5% 

επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν αλαινγψλ Φ.Π.Α.. 

13) Ο Σχλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζα ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Σπληνληζκνχ ηνπ Σψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε 

πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο θάζε δηαγσληδφκελνπ. Τν πηζηνπνηεηηθφ απνζηέιιεηαη ζην Σχλδεζκν 

κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. Σε πεξίπησζε άπξαθηεο 

παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ν Σχλδεζκνο δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ο Σχλδεζκνο κπνξεί λα απνθιείζεη απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηηο ππνςήθηεο 

εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ιφγσ δηάπξαμεο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ 

παξαπηψκαηνο. Ωο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λνείηαη ηδίσο: α) Η επηβνιή ζε 

βάξνο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξάμεσλ επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Σψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο θαη’ εθαξκνγή ηεο Υ.Α. 2063/Γ1 632/2011 ή νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ξπζκίζεη 

κειινληηθά ην πεξηερφκελν ησλ παξαβάζεσλ «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, β) 

ε θήξπμε σο έθπησηεο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, γ) ε επηβνιή ηεο 

θχξσζεο 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 Ν. 3996/2011, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ 

Παξνρήο Υπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο» νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαζαξηζκνχ πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ 

ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο. 
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Σηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα πεξηιεθζνχλ ηα ζηνηρεία α΄ έσο ζη΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 7, θαζψο θαη εηδηθφο φξνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Όηαλ δελ αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία 

θαη φξνη, ε ζχκβαζε είλαη άθπξε θαη απνξξίπηεηαη ε δαπάλε πιεξσκήο. 

Αλ ν Σχλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ή ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο, 

δηαπηζηψζνπλ παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, απηή θαηαγγέιιεηαη. Όηαλ νη παξαβάζεηο 

δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη, θαηαβάιινληαη, φκσο, απφ ησλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ νη 

απνδνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.  

Σε πεξίπησζε πνπ ν Σχλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ελεκεξσζεί 

εγγξάθσο γηα δεχηεξε θνξά γηα πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηνπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο ηνπ ΣΔΠΔ θαη ηνπ ΙΚΑ – ΔΤΑΜ φπσο νξίδεηαη ζηε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 

3863/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ιφγσ παξάβαζεο πνπ αθνξά ζηελ αδήισηε 

εξγαζία, ηελ παξάλνκε απαζρφιεζε αιινδαπψλ ή παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαγθαζηηθά νδεγείηαη ζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. 

14) Οη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ηκεκαηηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ Σπλδέζκνπ. 

Μπνξεί ν Σχλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν, κε ηνπο 

ίδηνπο αθξηβψο φξνπο, ηελ ρξνληθή παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, κέρξη θαη ηξεηο (3) κήλεο 

απφ ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ δελ ζα ππάξμεη επαχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. Ο αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ρσξίο αληηξξήζεηο λα απνδερζεί ηελ απαίηεζε ηνπ Σπλδέζκνπ. Δθφζνλ θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θξηζεί φηη ε εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ ηεο κειέηεο δελ 

παξίζηαηαη αλαγθαία, ζε αληίζεζε κε άιιεο πνπ έρνπλ ππνεθηηκεζεί, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

απμνκείσζεο ησλ πνζνηήησλ θαη ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ηεο κειέηεο, κε ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ηεο κε ππέξβαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.  

15) Ο Σχλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο δηθαηνχηαη γηα ζνβαξφ ιφγν λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη πξηλ απφ 

ηε ιήμε απηήο. Τν ίδην δηθαίσκα έρεη θαη ν αλάδνρνο, κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ πεξίπησζε απηή 

εθπίπηεη ππέξ ηνπ Σπλδέζκνπ ε θαηαηηζέκελε απφ απηήλ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

16) Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ 

απνξξηκκάησλ, πνπ ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο (Κνηκεηήξηα δπηηθήο Θεζζαινλίθεο), κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ εμνθιεηηθψλ 

ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ αλαγθαίσλ παξαζηαηηθψλ. 

17) Ο Σχλδεζκνο δελ θέξεη θακηά επζχλε, νχηε νθείιεη θακία απνιχησο απνδεκίσζε 

ζηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη ζην πξνζσπηθφ απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
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θαζεθφλησλ ηνπ ζπκβεί αηχρεκα ή βιάβε ηεο πγείαο ηνπ, νθεηιφκελε ζε ελέξγεηα 

νηνλδήπνηε. 

18) Ο Σχλδεζκνο δελ θέξεη θακηά επζχλε, νχηε νθείιεη θακία απνιχησο απνδεκίσζε 

ζηελ αλάδνρν εηαηξεία ζηελ πεξίπησζε δνιηνθζνξάο, βιάβεο ή αηπρήκαηνο θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, πνπ ηπρφλ ππνζηεί ν εμνπιηζκφο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο.  

19) Σηελ αμία θάζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ, εθηφο ησλ ινηπψλ θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,10%, επί 

ηεο αμίαο εθηφο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4013/15.9.2011 (Α΄ 

204), ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Τν πνζφ ηεο θξάηεζεο παξαθξαηείηαη απφ ην 

Σχλδεζκν ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. θαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο (άξζξν 61 ηνπ Ν. 4146/2013). Δπί ηνπ πνζνχ 

ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο (0,10%) δηελεξγείηαη επηπιένλ θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3% 

(πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.). 

20) Η παξνχζα έρεη ζέζε δηαθήξπμεο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο λα αλαξηεζεί ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ, ζην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν ζηε δηεχζπλζε: 

www.sddt.org.gr θαη λα δεκνζηεπζεί ζηε εθεκεξίδα «Μαθεδνλία», ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

21) Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο αξρηθήο θαη ηπρφλ 

επαλαιεπηηθήο ζα βαξχλνπλ ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 

22) Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα, ηζρχ έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

28/1980 θαη ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ). 

 

Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 41/2015 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

Γεκνηηθφο Σχκβνπινο Θεζζαινλίθεο 
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