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Ανώγεια 

07/05/2021 
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Ο Δόμαρχοσ Ανωγεύων ΠΕ ΡΕΘΤΜΝΟΤ4 

 

δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι 
 

ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΦΨΡΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 

(του ϊρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016και του ϊρθρου 43 παρ. 1β του Ν. 4605/2019, λόγω κατεπεύγουςασ 
ανϊγκησ)  

 
για την υπηρεςύα  με τύτλο: 

«ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΠΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΘΕΟΜΗΝΙΕ ΣΨΝ ΜΗΝΨΝ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2020» 

 

(CPV: 45233141-9) 
εκτιμώμενησ αξύασ 40.322,58 Ευρώ 

(πλϋον Υ.Π.Α.), 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:  

α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ 
 

που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με : 
α) τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
β) τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 32 παρ. 2γ. Σου Ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 43 παρ.ΐβ του Ν. 4605/2019 περύ 
διαπραγμϊτευςησ χωρύσ προηγούμενη δημοςύευςη (λόγω κατεπεύγουςασ ανϊγκησ), 
γ) τη με αριθ. πρωτ. 11766/11-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΚ446ΜΣΛΒ-ΗΜ4) Απόφαςη του Γενικού Γραμματϋα Πολιτικόσ 
Προςταςύασ του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη, περύ κόρυξησ τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ Ρεθύμνου τησ 
Περιφϋρειασ Κρότησ ςε κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ πολιτικόσ προςταςύασ ϋωσ και 10 -05 -2021. 
δ) Σο χϋδιο Δρϊςησ τησ Περιφϋρειασ Κρότησ και των Περιφερειακών Ενοτότων ϋτουσ 2020. 
ε) Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από τo Τπουργεύο Εςωτερικών ΑΕ 055 ςε βϊροσ των πιςτώςεων του ϋργου: 
2003Ε05500005 Επιχορόγηςη των ΟΣΑ για «Πρόγραμμα πρόληψησ και αντιμετώπιςησ ζημιών και καταςτροφών 
που προκαλούνται από θεομηνύεσ ςτουσ ΟΣΑ α΄ και β΄ βαθμού τησ Φώρασ». 
ςτ) την με αρ. 41/2021 απόφαςη ϋγκριςησ μελϋτησ τευχών δημοπρϊτηςησ τησ Ο.Ε. του Δόμου Ανωγεύων. 
ζ) τη με αριθ. 41/2021 απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ Δόμου Ανωγεύων με την οπούα εγκρύθηκαν:, η 
προςφυγό ςτη διαδικαςύα τησ διαπραγμϊτευςησ χωρύσ προηγούμενη δημοςύευςη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 32 παρ. 2 
(γ) του Ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 43 παρ.ΐβ του Ν. 4605/2019, λόγω κατεπεύγουςασ ανϊγκησ, η Πρόςκληςη 
προσ Οικονομικούσ Υορεύσ και των όρων αυτόσ για την επιλογό αναδόχου και η ύςταςη Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 
τησ υπηρεςύασ «ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΘΕΟΜΗΝΙΕ ΣΨΝ ΜΗΝΨΝ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2020» υπηρεςύα η οούα 
χρηματοδοτεύται από τo Τπουργεύο Εςωτερικών ΑΕ 055 ςε βϊροσ των πιςτώςεων του ϋργου: 2003Ε05500005 
Επιχορόγηςη των ΟΣΑ για «Πρόγραμμα πρόληψησ και αντιμετώπιςησ ζημιών και καταςτροφών που προκαλούνται 
από θεομηνύεσ ςτουσ ΟΣΑ α΄ και β΄ βαθμού τησ Φώρασ». 
η) τη με α/α Α/274/2021 απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ.  
θ) τουσ όρουσ τησ παρούςασ  

κ α λ ε ύ 
Σουσ παρακϊτω οικονομικούσ φορεύσ : 
 
 
 
 

http://www.cpv.enem.pl/el/45233141-9




1. ΑΟΤΝΑΣΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ  

Ταχ. Δ/νση : Κουρμουλό 19, Ρϋθυμνο, 
Τηλ.: 28310-23481  
ΑΦΜ : 057903710  ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

2. ΑΛΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΨΠΗ ΙΚΕ 
Δ/ΝΗ: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 79 ΑΜΜΟΤΔΑΡΑ ΓΑΖΙΟΤ 71414 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
ΑΥΜ 801166534 ΔΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  
ΣΗΛ.-ΥΑΞ: 2810372828  
 e-mail: k.saloustrosoe@gmail.com 

3. ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΝΣΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ  
Δ/ΝΗ: ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΤΛΟΤ 10, ΡΕΘΤΜΝΟ,   
ΑΥΜ 998800990  ΔΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ  
ΣΗΛ.-ΥΑΞ 2831051965 
e-mail: ktisisee@gmail.com 

να καταθϋςουν ςτο πρωτόκολλο του Δόμου Ανωγεύων προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου εκτϋλεςησ τησ ωσ 

ϊνω υπηρεςύασ. 

Με δεδομϋνη την ύπαρξη των παρακϊτω τευχών δημοπρϊτηςησ, τα οπούα εύναι αναρτημϋνα ςτο site του Δόμου: 

i. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ii. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΨΝ 

iii. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΨΝ 
iv. ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 
v. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ-ΤΜΒΑΗ 

vi. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

οι  όροι του διαγωνιςμού ϋχουν ωσ εξόσ: 

 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 
τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ 
Επωνυμύα: ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Σαχυδρομικό διεύθυνςη : ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΡΜΙ, ΣΚ 74051, ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
Πόλη : ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 74051 
Σηλϋφωνο 2834032500 
Υαξ 2834031380 
Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ: Ζαχαρϋνια κουλϊ -Πολ. Μηχανικόσ Δ. Ανωγεύων 
 
τοιχεύα Επικοινωνύασ  
α) Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν ηλεκτρονικό 
πρόςβαςη μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.anogeia.gr 
β) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ από : 
την προαναφερθεύςα διεύθυνςη: www.anogeia.gr 
 
τοιχεύα Διαδικαςύασ 
Εύδοσ διαδικαςύασ 
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με τη διαδικαςύα με διαπραγμϊτευςη χωρύσ προηγούμενη δημοςύευςη του ϊρθρου 32, 
παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω ανωτϋρασ βύασ ωσ τροποποιόθηκε με τον Ν. 4605/2019. 
 
Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, την 
χαμηλότερη τιμό, εφόςον καλύπτονται οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και οι όροι τησ διακόρυξησ, όπωσ 
ορύζεται από το ϊρθρο 86 του ν. 4412/2016 και τροποποιόθηκε από το ν. 4608/2019. 
 
Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού 
Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η 13/05/2021 ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 10:30. 
Ακολουθεύται η διαδικαςύα με διαπραγμϊτευςη χωρύσ προηγούμενη δημοςύευςη του ϊρθρου 32, παρ 2γ 
τουΝ.4412/2016, λόγω ανωτϋρασ βύασ ωσ τροποποιόθηκε με τον Ν. 4605/2019 ςύμφωνα με τισ εξόσ αποφϊςεισ: 
 
Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Πρόςκληςησ καταχωρόθηκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων 

mailto:miord@otenet.gr




υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ).  
 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
Γενικϋσ Πληροφορύεσ 
Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 
Σα ϋγγραφα τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ 
εύναι τα ακόλουθα: 
1. Η παρούςα πρόςκληςη ςε διαπραγμϊτευςη χωρύσ προηγούμενη δημοςύευςη του ϊρθρου 32 παρ.2γ. του 
Ν.4412/2016 (λόγω ανωτϋρασ βύασ), ωσ τροποποιόθηκε με τον Ν. 4605/2019  
 με τα παραρτόματα (τεχνικό ϋκθεςη – τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, προώπολογιςμόσ, τιμολόγιο, ειδικό ςυγγραφό 
υποχρεώςεων) 
2. Σο ϋντυπο Οικονομικόσ προςφορϊσ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ) 
3. Oι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που τυχόν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ ςχετικϊ με τισ 
προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ. 
Για την παραλαβό του εντύπου τησ Οικονομικόσ προςφορϊσ οι ενδιαφερόμενοι προςϋρχονται ςτα γραφεύα τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των 
εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ και να λϊβουν 
αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και φροντύδα τουσ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα παραπϊνω 
ςτοιχεύα και ταχυδρομικϊ, εφόςον τα ζητόςουν ϋγκαιρα και εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ με την αναθϋτουςα 
αρχό, τη δαπϊνη τησ ταχυδρομικόσ αποςτολόσ τουσ. Η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα ςτοιχεύα μϋςω 
των Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη για 
την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 
 
Παροχό Διευκρινύςεων 
Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται, το αργότερο 1 ΗΜΕΡΑ  πριν την καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. 
 
Εγγυόςεισ 
Δεν απαιτούνται (ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016). 
 
Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
Δεν απαιτεύται εγγύηςη ςυμμετοχόσ. 
 
Για την απόδειξη τησ τεχνικόσ ικανότητασ τησ παραγρϊφου  οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν: 
α) ςτοιχεύα για το απαιτούμενο τεχνικό προςωπικό. 
β) ςτοιχεύα για τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλιςμό μηχανημϊτων ϋργου. 
γ) τα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ για κϊθε μηχϊνημα ϋργου ό αυτοκύνητο. 
δ) για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι 
νομικό πρόςωπο, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και νόμιμησ εκπροςώπηςησ 
(όπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ..). 
 
Κριτόριο ανϊθεςησ 
Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ: 
βϊςει τιμόσ ςύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιόθηκε από ν. 4608/2019. 
Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. 
 
Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών 
Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η παρούςα 
διακόρυξη (ϊρθρο 1.5), ςτην Ελληνικό Γλώςςα, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016,εύτε (α) με 
κατϊθεςό τουσ ςτην Επιτροπό Διαπραγμϋτευςησ εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό εύτε 
(γ) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (Σαχυδρομικό διεύθυνςη ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΡΜΙ, ΣΚ 
74051, ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΡΗΣΗ) 
ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται δεκτού 
εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο 
μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτην  παρούςα. 
Η αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει ευθύνη για τυχόν ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται 
ταχυδρομικϊ ούτε για καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δε θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από 
οποιοδόποτε ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ. 
Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατότητα υποβολόσ προςφορϊσ. 
Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον 
οπούο πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαπραγμϊτευςησ 
Προςφορϊ 





του ….. 
για τη παροχό υπηρεςιών: «ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΘΕΟΜΗΝΙΕ ΣΨΝ ΜΗΝΨΝ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2020» 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών 13/05/2021 ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 10:30 
Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμό, η οπούα 
αναγρϊφει το διαγωνιςμό ςτον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητϊσ του προςφϋροντοσ (μεμονωμϋνου ό 
ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου), απαραύτητα ςτοιχεύα 
επικοινωνύασ(ταχυδρομικό διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 
Εντόσ του κυρύωσ φακϋλου τησ προςφορϊσ περιλαμβϊνονται τα ακόλουθα: 
(α) ϋναν ςφραγιςμϋνο (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ –Σεχνικό Προςφορϊ» ςτονοπούο 
περιλαμβϊνονται τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα δικαιολογητικϊ και η τεχνικό προςφορϊ ςύμφωνα με τισ 
διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και την παρούςα. 
(β) ϋναν ςφραγιςμϋνο (κλειςμϋνοσ με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ να καταςτεύ τούτο αντιληπτό επύ 
ποινό αποκλειςμού), (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» ςτον οπούο περιλαμβϊνεται η 
οικονομικό προςφορϊ του οικονομικού φορϋα. 
 
Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ- Σεχνικό Προςφορϊ» 
Πύνακα τεχνικού εξοπλιςμού μηχανημϊτων ϋργου 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ (όπου απαιτεύται ςύμφωνα με ϊρθρο 107 του Ν.4497/2017) 
ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ (όπου απαιτεύται ςύμφωνα με ϊρθρο 107 του Ν.4497/2017) 
ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΟ ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΦΕΙΡΙΣΗ 
ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΟ ΑΔΕΙΑ ΟΦΗΜΑΣΩΝ/ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΩΝ 
ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΟ ΑΥΑΛΙΣΗΡΙΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ Ε ΙΦΤ 
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕΛΩΝ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕΛΩΝ ΦΡΗΗ Μ.Ε. ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2021 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΟ 
Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ οικονομικών προςφορών 
Η Οικονομικό Προςφορϊ ςυντϊςςεται με βϊςη το αναγραφόμενο ςτην παρούςα κριτόριο ανϊθεςησ βϊςει  τιμόσ, 
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην διακόρυξη. 
 
Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών 
Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο από τον ανωτϋρω προβλεπόμενο απορρύπτεται. 
Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό, πριν 
από τη λόξη τησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 2.2.2. τησ 
παρούςασ, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διϊςτημα ύςο με την προβλεπόμενη ωσ ϊνω αρχικό διϊρκεια. 
 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
Αποςφρϊγιςη - αξιολόγηςη προςφορών – Έγκριςη πρακτικού - Κατακύρωςη 
α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην Επιτροπό 
Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν από την ώρα λόξησ τησ 
προθεςμύασ τησ παρούςασ. Η λόξη τησ παραλαβόσ κηρύςςεται επύςησ από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ 
Διαγωνιςμού,  
β) τη ςυνϋχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαύνει ςτην αξιολόγηςη των προςφορών. Η αξιολόγηςη 
γύνεται ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ και ςυντϊςςεται πρακτικό προςωρινού αναδόχου.  
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη και ϋκδοςη του ςχετικού πρακτικού με το αποτϋλεςμα τησ 
διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη ματαύωςη), και το υποβϊλλει 
ςτην αναθϋτουςα αρχό η οπούα το εγκρύνει. 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ με κϊθε πρόςφορο μϋςο 
επύ αποδεύξει.  
γ) Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικϊ, η διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται. 
 
Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ 
Ο μειοδότησ, υποβϊλλει επικαιροποιημϋνα τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 
εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτόρια επιλογόσ και ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του.  
Ματαύωςη Διαδικαςύασ 
Η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει ό δύναται να ματαιώςει εν όλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη διαδικαςύα ανϊθεςησ, 
για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετϊ από γνώμη τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ 
του Διαγωνιςμού. Επύςησ, αν διαπιςτωθούν ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ από γνώμη του αρμόδιου οργϊνου, να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει 
ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ από το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η 





παρϊλειψη. 
 
ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ: ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 
υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα 
Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016, του ν.4605/2019, του 
ν.4608/2019, του ν.4609/2019, οι όροι τησ παρούςασ διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ. 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Σρόποσ πληρωμόσ 
Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ με τον πιο κϊτω τρόπο : 
α) Σο 100% τησ ςυμβατικόσ αξύασ μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υπηρεςιών. 
Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκόμιςη των νομύμων παραςτατικών και 
δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201692, καθώσ και κϊθε 
ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο και την 
πληρωμό. 
Toν Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την κεύμενη 
νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.  
 
Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ 
Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ από το ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ 
ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ –η οπούα και θα ειςηγεύται ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη όλων των όρων τησ 
ςύμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδόχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λόγω μη 
τόρηςησ των ωσ ϊνω όρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφορούν ςε τροποπούηςη του αντικειμϋνου και παρϊταςη 
τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 
43 του ν. 4605/2019. 
 
Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 
Η παραλαβό των παρεχόμενων υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων γύνεται από επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτεύται 
με απόφαςη τησ ΟΕ. 
Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο ωσ ϊνω ϋλεγχοσ, μπορεύ δε να καλεύται να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. 
Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ ό/και τα παραδοτϋα δεν ανταποκρύνονται  πλόρωσ 
ςτουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτόκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που 
διαπιςτώθηκαν από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ και γνωμοδοτεύ αν οι αναφερόμενεσ 

 
 
 
 

ΑΝΨΓΕΙΑ 07/05/ 2021 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 

ΨΚΡΑΣΗ ΚΕΥΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

Με την αριθμό 44/2021 (ΑΔΑ:98ΝΣΨΧΤ-1Θ) απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου Ανωγεύων 




