
ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ   Γήμος Κομοηηνής 

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ   
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 0 
 Σετνική  Περιγραθή 
 

 Με ηελ     κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: 

 

 επηζθεπεο θαη ζπληεξήζεηο ζε παηδηθέο ραξέο πνπ αλήθνπλ ζην Δήκν Κνκνηελήο   
 Θα γίλεη πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ παηδηθώλ ραξώλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνύλ ηα θζαξκέλα εμαξηήκαηα αληαιιαθηηθά 

  νπωο (θνπδηλέηα θ.ι.π)   
 Οιεο νη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ παξαπάλω εξγνπ ζα εθηειεζζνύλ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο θαη 
  ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 
 

 

   Η δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 59.999,40 Επξω 
εθ ηωλ νπνίωλ γηα εξγαζίεο 
 48.780,00 Επξω  

 

11.219,40 Επξώ γηα ΦΠΑ 
 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην: ΚΑΕ307332.06 

 κε ππάξρνπζα πίζηωζε: 60.000,00 Επξω  γηα ην έηνο 2015 
 

 

 Κνκνηελή 3/4/2015 

 

 Η πληάμαζα 

 

 

 

 Γαξπθαιηά Κπξηαθνπνύινπ 
 Σερλ. Πνι. Μεραληθόο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ   Γήμος Κομοηηνής 

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ   

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργαζία: ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 2015 

 

 

 

 Προσπολογιζμός Μελέηης 
 

 

 

 α/α σνοπηική Περιγραθή Δ/Μ Α/Σ Κωδ/Αρθροσ Ποζόηης Σιμή Γαπάνη 

 

 (ΕΤΡΩ) Μερική Ολική 

 

 

 1 Ομάδα Α: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

 

 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΣΕΜ 1 1.1 1,00 8.300,00 

 1 8300 

 

 

 
      Αζξνηζκα 1εο νκάδαο νκνεηδώλ εξγαζηώλ (1)= 8.300,00 8.300,00 

 

 

 

 

 2 ΟμάδαΒ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 

 

 
 ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΣΕΜ 2 2.1 1,00 40.480,00 

 1 40480 

 

 

 
      Αζξνηζκα 2εο νκάδαο νκνεηδώλ εξγαζηώλ (2)= 40.480,00 40.480,00 

 

 

 

 

 ύνολο Α 48.780,00 

 

 

 

 Απρόβλεπηα-Απολογιζηικά 0,00 

 

 
 48.780,00 
 Προζηίθεηαι ΦΠΑ 23% 11.219,40 
 

 

 ύνολο 59.999,40 

 

 Κνκνηελή 3/4/2015 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η πληάμαζα 
 Ο Σκεκαηάξρεο 
 

 

 Γαξπθαιηά Κπξηαθνπνύινπ 

 ΕΛΕΝΗ ΑΜΑΞΟΠΟΤΛΟΤ Σερλ. Πνι. Μεραληθόο 

 ΠΕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                 

ΝΟΜΟ:  ΡΟΓΟΠΗ                                     Κνκνηελή....../....../..... 2015 

ΓΗΜΟ:  ΚΟΜΟΣΗΝΗ                                Αξ. Πξση. ................... 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Σαρ. Γηεύζπλζε:Πιαηεία Βηδπελνύ 1 

 Κνκνηελή Σ.Κ. 69100 

Πιεξνθνξίεο:.Γ. Κπξηαθνπνύινπ 

Σειέθσλν  : 25313 52428  

Fax:..25310 82705 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ <<ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΠΑΗΓΗΚΩΝ 

ΥΑΡΩΝ 2015             

 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

Έρνληαο ππόςε: 

 

Α. Σηο δηαηάμεηο: 

1. ηνπ ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ ΟΣΑ» 

2. ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ηελ παξ. 1 θαη ηελ παξ 4 ηνπ 

άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 

3. ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεύρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο. 

4.  ηνπ άξζξνπ 55 παξ.1 ηνπ Ν. 2238/94 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

Β. Σηο αξ. 100/2015 θαη 86/2015 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε ηηο νπνίεο θαζνξίζηεθαλ νη 

όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ θαη δηεηέζε ε απαηηνύκελε πίζησζε γηα ηελ εξγαζία.  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 

Αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε ην ζύζηεκα ησλ έγγξαθσλ 

ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ εληαίνπ πνζνζηνύ εθπηώζεσο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό, άλεπ 

νξίνπ, επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γηεπζ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Κνκνηελήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ π.δ. 28/1980, γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηώλ ηνπ 

παξαθάησ πίλαθα: 



 

Πεξηγξαθή εξγαζίαο ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 2015 

Πξνϋπνινγηζζείζα Γαπάλε         59999,40 κε Φ.Π.Α. 

 

 

Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα 

(Ν.3463/06) θαη ηνπ ΠΓ 28/1980 « Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ΟΣΑ» 

  

Ζ δηαθήξπμε πεξηέρεη ηα εμήο: 

 

Α) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Β) ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Γ) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ                                                 

Γ) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ- ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

Δ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Σ) ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

Ε) ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

 

Α) ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1. Σόπνο θαη ρξόλνο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 29/05/2015 ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία 

Βηδπελνύ  1..ελώπηνλ ηεο Αξκόδηαο επηηξνπήο. 

 

Ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ: …………9:30……… 

Ώξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξώλ: ………10:00…… 

 

2. Σεύρε Γεκνπξάηεζεο 

 

Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινύλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 

 



α) ε παξνύζα δηαθήξπμε 

β) ε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

γ) ην ηηκνιόγην 

δ) ν πξνϋπνινγηζκόο 

ε) ε ηερληθή πεξηγξαθή 

 

3. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο – Γηθαηνινγεηηθά 

 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: 

 

Γεθηνί ζηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσεα ή ζπκπξάμεηο απηώλ, πνπ είλαη θάηνρνη 

Βεβαίσζεο ΜΔΔΠ ε Βεβαίσζεο ΝνκαξρηαθνύΜεηξώνπ  γηα έξγα ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ή Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο πνπ βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο 

αζθνύλ ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα. 

 

Σα ζπκπξάηηνληα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα θαηαζέζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, πνπ ζα 

δηεπθξηλίδεη ηνπο όξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ έρεη ηελ 

πξόζεζε λα επηβάιεη άιιε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή ζηελ αλάδνρν θνηλνπξαμία. 

 

2. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

 

2. Βεβαίσζε ΜΔΔΠ ε Βεβαίσζε Ννκαξρηαθνύ Μεηξώνπ γηα έξγα Οηθνδνκηθά. 

 

3. Τπεύζπλε δήισζε πνηληθνύ Μεηξώνπ, ππνγεγξακκέλε ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ, από ην νπνίν 

πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηόηεηαο . 

 

4. Πηζηνπνηεηηθό από αξκόδηα αξρή από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

5. Τπεύζπλε δήισζε όηη έιαβε πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπγγξαθήο 



ππνρξεώζεσλ θαη όηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαζώο θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε δηαγσληζκνύο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ. 

 

6 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα…………………………………………………………… 

 

7……………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

 

Β) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

1. Σξόπνο ύληαμεο ησλ Πξνζθνξώλ 

 

1. Οη δηαγσληδόκελνη παξαδίδνπλ ηελ πξνζθνξά κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη:  

 

α) ν ηίηινο ηεο δεκνπξαηνύκελεο ππεξεζίαο 

β) ε ιέμε "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ"  

γ) ε επσλπκία απηνύ 

  

Ο θάθεινο απηόο ηνπνζεηείηαη κέζα ζε άιιν θάθειν πνπ είλαη αλνηθηόο, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνύληαη 

όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε.  

2. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ή ηνπο 

λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. Οη πξνζθνξέο ηωλ θνηλνπξαμηώλ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο από 

όινπο ηνπο θνηλνπξαθηνύληεο θαη αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξείεο από ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. 

 

3. ε όιεο ηηο δεκνπξαζίεο νη ελδηαθεξόκελνη παξίζηαληαη κόλνλ απηνπξνζώπσο.  

Οη αλώλπκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ηνπο ζπκβνπιίνπ ή από άιιν λόκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν.  

Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νη νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από ην 

δηαρεηξηζηή ηνπο ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν.  

Οη πξνζθνξέο ηωλ θνηλνπξαμηώλ, θαηαηίζεληαη από όια ηα κέιε απηώλ, απηνπξνζώπωο ή από θνηλό 

εθπξόζωπν, πνπ νξίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην.  

 

Καλείο δελ κπνξεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, λα εθπξνζσπήζεη πεξηζζόηεξεο από κηα εηαηξείεο ή 



θνηλνπξαμίεο. Δπίζεο, δελ κπνξεί ν εθπξνζσπώλ ή ην κέινο δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζπκκεηέρνπζαο 

εηαηξείαο λα ζπκκεηάζρεη μερσξηζηά, γηα ηνλ εαπηό ηνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε απνθιείνληαη όιεο 

απηέο νη πνιιαπιέο πξνζθνξέο, εθηόο αλ απνζπξζνύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όιεο νη ππόινηπεο 

πξνζθνξέο πιελ κίαο.  

Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό, ππάιιεινο εηαηξείαο 

πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ ή εηδηθνί ζύκβνπινη, πνπ ακείβνληαη από απηή κε κηζζό ή κε θάπνηνλ άιινλ 

ηξόπν.  

4. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ εμήο 

δηεύζπλζε:…Γήκνο Κνκνηελήο  Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Πιαη. Βηδπελνύ 1 ,69100 Κνκνηελή 

κε ώξα θαηάζεζεο ηελ ώξα ιήμεο ηνπ δηαγωληζκνύ  

 

2. Δγγπήζεηο 

 

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο: Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε …………2…% επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

δαπάλεο ηεο εξγαζίαο. Ήηνη  976,00 €  

 

Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

 

πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν ηνπ δεκνζίνπ.  

 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο: Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ 

ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό ίζν κε 

ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ. (δειαδή € 

 

Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

 

πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν ηνπ δεκνζίνπ.  

 

 

 

 



Γ) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1. Παξαιαβή πξνζθνξώλ 

 

1. Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ αξκόδηα γηα ηελ δηεμαγωγή ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή πνπ 

ζπλεδξηάδεη δεκόζηα, κέρξη ηελ ώξαο ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξώλ, πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  

2. ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη αλαγξάθεηαη ν αύμσλ αξηζκόο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο 

αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθό, όπσο επίζεο αλαγξάθεηαη θαη ε ηπρόλ απόξξηςή ηεο, εάλ δε ζπλνδεύεηαη 

από ην πηπρίν ή ην πηζηνπνηεηηθό ηαπηόηεηαο.  

 

3. Όηαλ παξέιζεη απηή ε ώξα, θεξύζζεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ε ιήμε ηεο παξάδνζεο 

ηωλ πξνζθνξώλ ε νπνία αλαγξάθεηαη θαη ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεύεηαη ε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν 

απνδνρή πξνζθνξάο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ, κε πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ, 

εθηόο εάλ ε εκπξόζεζκε επίδνζε πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη ρωξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 

ρξόλνπ πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  

 

2. Έλεγχος δικαιολογητικών 

1. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζπλερίδεηαη ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαη αξρίδεη από ηελ 

επηηξνπή, ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαηά ζεηξά επίδνζεο ηνπο. Σα έγγξαθα πνπ 

βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά πεξηιεπηηθά κελ αιιά κε ηξόπν πνπ λα θαίλεηαη 

εάλ είλαη ζύκθσλα ή όρη κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

 

2. Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ « ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αλνηθηό 

θάθειν, παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη ζε απηόλ ν ίδηνο αύμσλ αξηζκόο κε απηόλ πνπ 

αλαγξάθεθε ζηνλ αλνηθηό θάθειν.  

 

3. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, όζνη παξίζηαληαη ζηελ αίζνπζα 

ηνπ δηαγσληζκνύ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξία θαζίζηαηαη κπζηηθή. Ζ επηηξνπή ζπλεδξηάδεη κπζηηθά, 

ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη πνηνη ζα απνθιεηζηνύλ.  

 

4. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξία γίλεηαη πάιη δεκόζηα ηεο ζπλεδξίαο θαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο 

αλαθνηλώλεη απηνύο πνπ απνθιείνληαη από ηε δεκνπξαζία, θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ ηνπο 

θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπο καδί κε ηελ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ηνπο.   

 



3. Απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξώλ 

 

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ πνπ έγηλαλ δεθηέο ζηε δεκνπξαζία, απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά από ηελ 

επηηξνπή θαη νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο αλαθνηλώλνληαη δεκόζηα. 

 

2. Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κεηνδόηε ή δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθεξύμεσο απνξξίπηνληαη.  

 

4. Αλαθήξπμε αλαδόρνπ 

 

1. Αλάδνρνο αλαθεξύζζεηαη απηόο πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή. ε  πεξίπησζε πνπ 

πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο έρνπλ πξνζθέξεη ηελ ίδηα ρακειόηεξε ηηκή γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ απηώλ. 

 

2. Ο αλαθεξπρζείο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθό πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο. Δάλ 

αξλεζεί λα ππνγξάςεη ην πξαθηηθό θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ 

 

5. Δλζηάζεηο 

 

1. Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο, θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή πνπ δηελέξγεζε ηε δεκνπξαζία ζην 

δήκν, κέρξη ηελ επόκελε από ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο εξγάζηκε εκέξα. Οη ελζηάζεηο πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζηνλ δήκν πξσηνθνιινύληαη θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξόλ ζηελ επηηξνπή πνπ δηελήξγεζε 

ηε δεκνπξαζίαο. 

 

2. Γηα ηηο ελζηάζεηο απνθαίλεηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

3.Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ Γεκνζίνπ. 

Σν πνζό ηνπ παξάβνινπ είλαη ίζν κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηό(0,10%) επί ηεο πξνππνινγηδόκελεο αμίαο.Σν ύςνο 

ηνπ όκσο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 1.000Δπξ θαη κεγαιύηεξν ησλ 5.000Δπξ. 



Γ) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

1. Καηαθύξσζε 

 

Ζ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γίλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή, κέζα ζε δέθα εκέξεο από ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ.  

Ζ θαηαθπξσηηθή απόθαζε ππνβάιιεηαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο, γηα έγθξηζε, είλαη δε ακέζσο 

εθηειεζηή. 

 

2. Σόπνο θαη  Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

Ο ρώξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη πεξηνρή Γήκνπ ΚΟΜΟΣΖΝΖ……………………. 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ είλαη ηξείο (3). κήλεο. 

 

3. Κξαηήζεηο 

 

Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηεο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηόο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν 

βαξύλεηαη ν Γήκνο. 

 

4. Σξόπνο Πιεξσκήο 

 

Ο αλάδνρνο ζα πιεξώλεηαη σο εμήο: Αξζξν 53 ηνπ Π.Γ.  28/80……θαη ην άξζξν 7 ηεο ζπγγξαθήο 

Τπνρξεώζεσλ.………………………………………………………. 

 

εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ  εμαηηίαο 

ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα 

απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνύκελν πξνο πιεξσκή πνζό. 

ην ρξεκαηηθό έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη  θαηά ην λόκν.  

                                        

 

 

Σ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

1. Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

 



Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη από ην Γξαθείν Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, 

εκέξεο.............. θαη ώξεο...............Γηεύζπλζε Πι. Βηδπελνύ 1 Σειέθσλν 25313-52428 FAX 25310-

82705 

 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη ……………………… 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ θαηαβάιιεηαη από ηνλ αηηνύληα ζην Γήκν ……….. ην πνζό ησλ 10,00 

επξώ: κε θαηάζεζε ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ, κε ηαρπδξνκηθή επηηαγή, κε θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκό ηνπ 

Γήκνπ Κνκνηελήο, ζηελ ηξάπεδα ………………………………… 

 

 

 

 

 

Η) ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

 

1. Γεκνζίεπζε 

 

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην Σεύρνο Γηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζηηο  εθεκεξίδεο 

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

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 

Ζ δαπάλε δεκνζίεπζεο βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. Οη ζρεηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο πξνζθνκίδνληαη από 

απηόλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

ΚΟΜΟΣΗΝΗ      /      /2015 

      Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟ: ΡΟΓΟΠΗ 

ΓΗΜΟ:  ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

 

     ΔΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 2015 

 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άξζξν 1: Γηαηάμεηο 

Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο: 

 

Σηο δηαηάμεηο: 

1. ηνπ ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ ΟΣΑ» 

2. ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ηελ παξ. 1 θαη ηελ παξ 4 ηνπ 

άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 

3. ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεύρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο. 

4.  ηνπ άξζξνπ 55 παξ.1 ηνπ Ν. 2238/94 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

Άξζξν 2: πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 

 

1. Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 

2. Πξνϋπνινγηζκόο θαη ηηκνιόγην ηεο πξνζθνξάο 

3. πγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

4. Σερληθή πεξηγξαθή 

 

 

 

 

 



Άξζξν 3: Δξγαζία 

α) Ζ παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ εξγαζία : ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 2015 

 

β)Σόπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο ε πεξηνρή ζηνπο νηθηζκνύο… ηνπ  Γήκνπ 

Κνκνηελήο………………………. 

 

γ) Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε…59999,40…… ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  Φ.Π.Α. 

 

Άξζξν 4: Δγγπήζεηο 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ. 

(δειαδή 2439,00 €) 

 

Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

 

πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν ηνπ δεκνζίνπ.  

 

Άξζξν 5: Σόπνο θαη  Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

Ο ρώξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη πεξηνρή Γήκνπ Κνκνηελήο………….. 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ είλαη  ηξεηο…(3)……….. κήλεο. 

 

Άξζξν 6: Παξαιαβή εξγαζηώλ  

Ζ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ  63 παξ 3 

ηνπ ΠΓ 28/80.  

 

Άξζξν 7: Σξόπνο Πιεξσκήο 

Ο αλάδνρνο ζα πιεξώλεηαη σο εμήο: … ζην ηέινο θάζε κήλα ύζηεξα από ζύληαμε βεβαίσζεο θαιήο 

εθηέιεζεο πνπ ζα εθδίδεηαη εληόο 10 εκεξώλ από ην πέξαο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ 

κήλα………………………………………………………………………. 

εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ  εμαηηίαο 

ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα 

απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνύκελν πξνο πιεξσκή πνζό. 

ην ρξεκαηηθό έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη  θαηά ην λόκν.  



 

 

 

Άξζξν 8: Κξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηεο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηόο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν 

βαξύλεηαη ν Γήκνο. 

 

Άξζξν 9: Πνηόηεηα Παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ  

Ζ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία γηα αλάινγνπο ρώξνπο.   

 

Άξζξν 10: Δθρώξεζε ηεο εξγαζίαο ζε ηξίην 

Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή ηνπ όινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζπκβάζεσο, ρσξίο απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ζ απόθαζε απηή παξέρεηαη εθ’ 

όζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρώξεζε έρεη ηα πξνζόληα πνπ εγγπώληαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη εγθξίλεηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο.  

 

Άξζξν 11: Δπίιπζε δηαθνξώλ 

Σπρόλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιύνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 273 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006. 

 

 

                                                                                  Κνκνηελή     2/3/2015       

Ο Πξνηζηάκελνο Σκήκαηνο                                                  Ο πληάμαο                     

                                                                                  Κπξηαθνπνύινπ Γαξ. 

                                                                                  Πνιηηηθόο Μερ/θόο Σ.Δ 

 

 


