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Ελληνική Δημοκρατία                                   Bούλα,  10-6-2015 
Νομός Αττικής             Aρ. Πρωτ. : 24755 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   19ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
  Αρ.Πράξης    :     19 
 Αρ. Απόφασης   :  197 
 
Στη Βούλα την  9η Ιουνίου  2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 24105/5-6-2015, πρόσκληση του Δημάρχου κ. 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς 
συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 
75 του Ν. 3852/7.6.2010.  
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος 

 
 

2. Χρήστος Βαδάσης,  Τακτικό Μέλος  
3. Ιωάννης Αγαλιώτης, Τακτικό Μέλος  
4. Δημοσθένης Βαμβασάκης, Τακτικό  Μέλος  
5. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, Τακτικό Μέλος  
6. Μαρία Σίνα Χόβρη, Τακτικό Μέλος  
7. Κων/νος Σφέτσας, Αν/κο Μέλος *  
8. Δημήτριος Δαβάκης, Αντιπρόεδρος  
9. Αθανάσιος Ματόπουλος, Αν/κο Μέλος **  
 
* Την κα Μαρία Μπραϊμνιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο  κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας 
 **  Τον κ. Σπυράγγελο Πανά αναπληρώνει νόμιμα ο  κ. Αθανάσιος Ματόπουλος 
 
Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του  
Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.                                                                                                                                                   
                                                                          
 

ΘΕΜΑ 5ον  :«Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 51/2015 μελέτης, 
β) διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης και γ) έγκριση των τευχών της διακήρυξης Διεθνή 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο  “ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ” 
 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 23199/2-6-2015 έγγραφο της 
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Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το 
οποίο αναφέρει τα εξής: 
 

«Παρακαλούμε ύστερα από την υπ.αρ. 298/2015  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  λόγω 
αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) 
προκειμένου : 

i. Να εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση πίστωσης 180,000,00 € για την εκτέλεση 
της ανωτέρω υπηρεσίας , η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2015, θα βαρύνει τους 
Κ.Α.: 35-6233.011 βάσει της υπ.αρ. Α-589 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 150.000,00€ 
και                   20-6233.015 βάσει της υπ.αρ. Α-590 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 
30.000,00€ 

ii.             Να εγκρίνει  την μελέτη , τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης 
σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 51/2015 μελέτη  της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία υποβάλλεται 
συνημμένα. 

    

 Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 με ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ , όπως 
έχει καθορισθεί  με την υπ΄αρ, Π1/3305/3-11-2010(ΦΕΚ 1789Β΄/12-11-2010) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»               

             
    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:   

1.- Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών 
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 
3.- Τις διατάξεις του 28/80 
4.- Την 298/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
5.-  Τη με αριθ. πρωτ. 78083/51908/23.12.2014  επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού      
 έτους 2015, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αριθ. 499/2014           
 Απόφαση   του Δ.Σ. «περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού του  Δήμου  οικονομικού 
  έτους 2015».  
 
 
                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
       Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 51/2015  

μελέτη, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

 Β) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για τη διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με προσφορές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ - 
έντυπο οικονομικής προσφοράς για την  “ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ” 

 
Γ) Eγκρίνει τη διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού 180.000,00€ για την “ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ” προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, και 
συγκεκριμένα ποσού 150.000,00€ που βαρύνει τον Κ.Α. 35-6233.011 (Μίσθωση βαρέως 
τύπου οχημάτων – μηχανημάτων για ειδικούς σκοπούς) και ποσού 30.000,00€  που 
βαρύνει τον Κ.Α. 20-6233.015 (Μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών) 
σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ. Α-589 και Α-590 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης αντίστοιχα. 

  
   Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με τη με αριθ. 369/14 απόφαση  
   της Οικονομικής Επιτροπής καθώς επίσης και τη με αριθ. 5/2015 απόφαση του  
   Δημοτικού Συμβουλίου.   

    
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   197 /2015.  

 

Σ’ ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
   

     
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ ΧΟΒΡΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κων. Καραμανλή 18 
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα 
Τηλ: 213-2020150 
Fax: 213-2020159 
e-mail: info@vvv.gov.gr 
www.vvv.gov.gr  
 
 
 
 
                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΚΟΠΟΥΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ» 
 

 
Κ.Α. 35-6233.011  ποσού 150.000 € 
Κ.Α. 20-6233.015 ποσού    30.000 € 
 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 180.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.) 
 
C.P.V.   

45500000-2  Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα 
πολιτικού μηχανικού με χειριστή 

45510000-5  Ενοικίαση γερανών με χειριστή 

45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 

42995200-9 
PA01-7, PB05-0 Μηχανές καθαρισμού ακτών, Μίσθωση, Με χειριστή 

45252124-3 Εργασίες βυθοκόρησης και άντλησης 
 
 
 
 
 

Τόπος διεξαγωγής 
Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας 

Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Βούλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 ΒΟΥΛΑ 10/6/ 2015 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24755 
 
 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός  
σε ευρώ ελεύθερο 

 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κων. Καραμανλή 18 
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα 
Τηλ: 213-2020150 
Fax: 213-2020159 
e-mail: info@vvv.gov.gr 
www.vvv.gov.gr 

ΦΟΡΕΑΣ : 
 

ΕΙΔΟΣ : 
 
 
 
 

Κ.Α. : 
 
 

C.P.V. : 

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
 
Μίσθωση Βαρέως Τύπου Οχημάτων - 
Μηχ/των για Ειδικούς Σκοπούς & Μίσθωση 
Ειδικών Μηχανημάτων για Καθαρισμό 
Παραλιών 
 
35-6233.011 
20-6233.015 
 

45500000-2 
45510000-5 
45520000-8 
42995200-9, PA01-7, PB05-0 
45252124-3 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ   Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 
1.1. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 
1.2. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’) 
και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 
(ΦΕΚ 66/Α’) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου  
δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 
3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄). 
1.3. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.4. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
1.5. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη 
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 
1.6. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων”». 
1.7. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
1.8. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
1.9. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
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1.10. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
1.11. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
1.12. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 
1.13. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
1.14. Το Ν. 4038/2012 ( ΦΕΚ 14/Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013» 
1.15. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013». 
1.16. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις» 
1.17. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α') 
1.18. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 
1.19. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
Οικονομίας , οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 157 – Εγγυήσεις) 
1.20. Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α΄/16-1-1980) «Περί εκτελέσεως  έργων & προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτ/σης» 
1.21. Το Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 
1.22. Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά στο 
ΠΔ60/07 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013 
1.23. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.». 
 
2. Τις αποφάσεις : 
2.1. Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες ». 
2.3. Την με αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
« Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3414/2005». 
2.5. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
2.6. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
2.7. Την υπ. Αριθ. 197/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε διάθεση 
πίστωσης 180.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 35-6233.011, 20-
6233.015 και με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές. 
2.8. Την υπ. Αριθ. 369/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για Συντηρήσεις-Επισκευές και Υπηρεσίες που διεξάγονται 
σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80, έτους 2015. 
 
3. Τα έγγραφα 
3.1. Την υπ' αριθ. 51/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσίας “ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ”, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη 
Τεχνική Μελέτη Α.Μ. 51/2015 και στο Παράρτημα Β', με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή είτε για το ΣΥΝΟΛΟ είτε ανά ΟΜΑΔΑ της  προϋπολογισθείσης  δαπάνης. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία εικοσιδύο (22) ημερών, από την ημερομηνία 
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 
ΥΑ Π1/2390/2013. 
 
1.1 Τόπος – Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
16-6-2015 Παρασκευή 

19-6-2015 

 
Τρίτη 

14-7-2015 
* Σε περίπτωση επανάληψης του Διαγωνισμού, θα ισχύουν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην 
επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
 
1.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   
1.2.1 Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα 
IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 
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υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
1.2.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  
ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : Κ.Α. 35-6233.011 και 20-
6233.015 του προϋπολογιμού του 2015. 

ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. ΗΜΕΡΟ-
ΜΙΣΘΙΑ ΩΡΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΟ-
ΜΙΣΘΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΩΡΟ-

ΜΙΣΘΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Γερανός με καρότσα 6,40 m 1  64  55 3.520,00 

Γερανός με ύψος ανύψωσης ως 46 m      2  48  70 3.360,00 

Κομπρεσέρ (Αεροσυμπιεστής) 3  64  30 1.920,00 

Φορτηγό τετραξονικό για μεταφορά 
μπάζων στη χωματερή  4 25  400  10.000,00 

Φορτωτής ερπυστριοφόρος ιπποδύναμης 
άνω των 80HP 5  80  50 4.000,00 

Λαστιχοφόρος Περιστρεφόμενος 
εκσκαφέας (Τσάπα)  ιπποδύναμης άνω 
των 115HP  

6  200  50 10.000,00 

Σφυρί Λαστιχοφόρο ή Ερπυστριοφόρο 
ιπποδύναμης άνω των 130HP  7  200  55 11.000,00 

Σφυρί Ερπυστριοφόρο ιπποδύναμης άνω 
των 220HP με ειδικό εξοπλισμό για 
εργασία εντός θαλάσσης   

8  40  80 3.200,00 

Περιστρεφόμενος εκσκαφέας (Τσάπα) 
Ερπυστριοφόρος  ιπποδύναμης άνω των 
220HP με ειδικό εξοπλισμό για εργασία 
εντός θαλάσσης   

9  40  80 3.200,00 

Ισοπεδωτής Γαιών (Γκρέιντερ) 10  31  50 1.550,00 

Όχημα για οδική βοήθεια (μεταφορά) 
βαρέων οχημάτων) 11 15  680  10.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α      61.950,00 
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ΟΜΑΔΑ Β 
Αναρροφητικός εκσκαφέας  (φυγοκεντρική 
αντλία  ειδικού τύπου) Ισχύος τουλάχιστον 
150 ίππων με Στόμιο όχι μικρότερο των 80 
mm, Ελάχιστη παροχή 600 m3/h κ 
Ελάχιστο μανομετρικό 25 m, Εύκαμπτοι 
σωλήνες απορροής,  τουλάχιστον120m, 
Γερανός ξηράς με άνοιγμα τουλάχιστον 20 
μέτρα, Παροχή ρεύματος 380w ή 
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, Μπαλόνια 
μεταφοράς  (θαλάσσης), Κομπρεσέρ Αέρα, 
Συνεργείο με δύτες κ Καταδυτικός 
εξοπλισμός 

12  50  1200 60.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β      60.000,00 
 
ΟΜΑΔΑ Γ 
Εργασίες κυρίως καθαρισμού ακτής με 
μηχάνημα αμμοκαθαρισμού ελκόμενο από 
ελκυστήρα ισχύος τουλάχιστον 160ΗΡ, 
διπλού διαφορικού, με ελκόμενο 
αμμοκαθαριστή και μεταφορά -  απόρριψη 
των συλλεγομένων προς νόμιμους  
χώρους απόρριψης εκτός Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης     

13 35  695  24.325,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ      24.325,00 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ      146.275,00 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ      66,46 
ΣΥΝΟΛΟ      146.341,46 
ΦΠΑ 23%      33.658,54 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ ΜΕ ΦΠΑ      180.000,00 
 
ΑΡΘΡΟ 3 ο 
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της Υπηρεσίας κατά σειράν 
ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 
2. Η Οικονομική Προσφορά. 
3. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
4. Η Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές-Προϋπολογισμός. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
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Το αντικείμενο των ζητούμενων με την παρούσα Υπηρεσιών είναι, η Μίσθωση με χειριστή, βαρέως  
τύπου οχημάτων-μηχανημάτων  για ειδικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά μπορεί να είναι:   

iii. Αποξήλωση δομικών  κατασκευών, κατεδαφίσεις   
iv. Εργασίες καθαρισμού ακτών με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού 
v. Καθαρισμός του αλιευτικού καταφυγίου της Βάρκιζας του Δήμου Βάρης – Βούλας – 

Βουλιαγμένης. 
vi. Μεταφορές ιδιαιτέρως βαριών αντικειμένων, δένδρων κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 197/2015 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  
 Συνεταιρισμοί 
 Κοινοπραξίες προμηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 
 
7.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  η 
εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 
περιλαμβάνονται: 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τα άρθρα 5,7,17 και 
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18 του Π.Δ. 28/1980, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν.4281/14 και την 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Για το περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται 
ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα : 
ι) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),  
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται 
ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: 
α. Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
β. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις . 
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. 
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό 
άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας 
και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και 
το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά 
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση 
(δεν αφορά συνεταιρισμούς). 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της 
χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών 
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οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 
στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 
ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
 
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται 
ότι: 
i. έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
ii. έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των δημοπρατούμενων 
εργασιών, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα του έργου και ότι αναλαμβάνουν 
ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και 
των συμβατικών τευχών. 
iii. οι προσφορές τους ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο 
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
iv. θα καλύψουν τον Δήμο ακόμα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (Κυριακές, αργίες, κλπ). 
 
5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται: 
i. η εκτέλεση ομοίων εργασιών με τις δημοπρατούμενες, όπου θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους 
Δήμους, τα κύρια χαρακτηριστικά των εργασιών (χρονική διάρκεια, αξία, κλπ). 
ii. λίστα με τους ειδικούς αριθμούς, των αντίστοιχων μηχανημάτων έργου που απαιτούνται από την 
Τεχνική Μελέτη, με τους οποίους έχει απογραφεί/καταγραφεί στους καταλόγους της αρμόδιας 
υπηρεσίας και έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας. 
 

 

 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 
του συνεταιρισμού.  
 
6. Ταυτότητα - Νομιμοποιητικά Έγγραφα, Όταν συμμετέχων είναι Φυσικό Πρόσωπο τότε 
καταθέτει την Ταυτότητά του, ενώ οι συμμετέχοντες που είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 
καταθέτουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή 
απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος 
και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 

Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
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ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.   
 

7.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφοράς» 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του προσφέροντα. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία 
 
Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά και Πιστοποιητικά, υποβάλλονται από 
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf.  
Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και δεν φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή, είτε από την κατασκευάστρια είτε από τον οικονομικό φορέα, τότε 
οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 
* Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα προσκομίζονται στην αρμόδια Υπηρεσία, 
θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τα οποία αφενός έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
υπηρεσίες και αφετέρου ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από 
δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση βάσει του νόμου 4250/2014 
(ΦΕΚ74Α/26-3-14). 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ KAI ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ\ξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, είτε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μετά την 
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

ΑΔΑ: ΩΤΔΨΩΨΖ-Ρ59



14 
 
 
 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση 
προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 
συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει 
εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο είτε μίας εκάστης ομάδας. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

- Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις 
(φόρους, δασμούς, τέλη κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά), για την παροχή υπηρεσίας 
στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος.  

- Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

- Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 
- Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή  ή το ποσοστό έκπτωσης, της οικονομικής 
προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη (αρνητική έκπτωση), επίσης δεν 
θα πρέπει να ξεπερνιέται και η επί μέρους προϋπολογισθείσα δαπάνη για κάθε ένα από τα είδη της 
διακήρυξης. 
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών ή εκπτώσεων, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) 
φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής τεχνική προσφορά» . 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 
αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – 
τεχνική προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν 
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο 
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την 
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 
2. του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα : 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 
τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών . 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, 
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης , τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται στην παράγραφο 13.1. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή  στην αρμόδια 
υπηρεσία (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 
* Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα προσκομίζονται στην αρμόδια Υπηρεσία, 
θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τα οποία αφενός έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
υπηρεσίες και αφετέρου ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από 
δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση βάσει του νόμου 4250/2014 
(ΦΕΚ74Α/26-3-14). 
13.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 
υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά 
περίπτωση είναι : 
13.1.1. Οι Έλληνες πολίτες : 
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13.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση της 
κατά του άρθρου 13 ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι 
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
13.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
από την κοινοποίηση της κατά του άρθρου 13 ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
13.1.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
από την κοινοποίηση της κατά του άρθρου 13 ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση. 
13.1.1.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης όλων των ασφαλιστικών φορέων (κύριας και 
επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 
13.1.1.2, 13.1.1.3 και 13.1.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
13.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Για όσους ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του 
Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
 
13.1.2. Οι αλλοδαποί : 
13.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση της κατά 
του άρθρου 13 ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 13.1.1.1. 
13.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά του 
άρθρου 13 ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
13.1.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
13.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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13.1.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
13.1.3. Τα νομικά πρόσωπα : 
13.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 13.1.1 ή 13.1.2 αντίστοιχα. 
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους 
Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους 
νόμιμους εκπροσώπους του. 
13.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύεi και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 
 
13.1.4. Οι συνεταιρισμοί : 
13.1.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 13.1.1.1. 
13.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 13.1.1.2, 13.1.1.3 και 13.1.1.4 της παραγράφου 
13.1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων 13.1.2.2, 13.1.2.3 
και 13.1.2.4. της παραγράφου 13.1.2. για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς.  
13.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
13.1.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 
ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
 
13.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και θα προκύψει ο ανάδοχος κατόπιν κλήρωσης. 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή 
περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με 
την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα 
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την 
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄εξής. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν 
υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 
διαγωνισμός επαναπροκηρύσεται. 
Καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια 
των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων. 

Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

14.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 
(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό υπέρ του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης το αντίστοιχο 
χρηματικό ποσό. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική. 
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
14.2  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 2.925,50 € για το 
σύνολο ή  για κάθε ομάδα τα αντίστοιχα ποσά : 
Ομάδα Α   :    1.239,00 € 
Ομάδα Β   :    1.200,00 € 
Ομάδα Γ   :       486,50 € 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά την λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης ήτοι 120 
ημερών. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
14.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά τρείς (3) μήνες 
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης διατήρησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17. Το 
περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ.  
14.4 Περιεχόμενο Εγγύησης 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

i. Την ημερομηνία έκδοσης. 
ii. Τον εκδότη. 
iii. Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται. 
iv. Τον αριθμό της εγγύησης. 
v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
vi. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
vii. Τον αριθμό και τον τίτλο της διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση 

συμμετοχής). 
viii. 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
ix. 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό και 

ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 

x. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
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xi. 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

14.5 Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία [διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 ) 
“Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων ‘Εργων, 
Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( .Ε.Κ. 66/Α’/31-3-2011) και της Υπουργικής απόφασης << περί 
ηλεκτρονικού παραβόλου” ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (12) μήνες και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής της 
σύμβασης. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παροχής των 
ζητούμενων υπηρεσιών, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους 
όρους της σύμβασης. 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη συμβατική διάρκεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 41 παρ.7. του Π.Δ 28/80. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται  να παράσχει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης. 

Κατά την διάρκεια  του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση του Δήμου, να  αποκαταστήσει άμεσα τις εργασίες που του ζητηθούν, χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 
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Σε περίπτωση που η ποιότητα των υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Τεχνικής Μελέτης, ο ανάδοχος κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ και ισχύουν όλα όσα αναγράφονται στο άρθρο 
50 του Π.Δ. του 28/80. 

Μετά την λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης αφού 
έχει γίνει η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας/εργασίας.   

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΣΥΜΒΑΣΗ  

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από 
τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 
που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο.  

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής : 

-       Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

-       Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

-       Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

-       Τις παρεχόμενες υπηρεσίες/εργασίες και τις ποσότητες. 

-       Την συμφωνηθείσα τιμή. 

-       Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παροχής της υπηρεσίας/εργασίας. 

-       Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 

-       Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

-       Τον τρόπο παραλαβής. 

-       Τον τρόπο πληρωμής. 

-       Τις διατάξεις εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας. 

-       Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

-       Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό 
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από 
γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α)     Έχει εκτελεστεί η υπηρεσία. 

β)     Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η υπηρεσία. 
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γ)     Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ)     Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών 
που αφορά την υπηρεσία/εργασία και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν 
μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσίας.  

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση της υπηρεσίας/εργασίας 
μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς 
αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συμβατική αξία των εργασιών θα πληρωθεί, στον ανάδοχο τμηματικά και κατόπιν της εκάστοτε 
παραλαβής της υπηρεσίας/εργασίας, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα 
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές 
δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές, σε μία (1) ημερήσια 
εφημερίδα γενικών ειδήσεων, δύο (2) οικονομικές εφημερίδες ή ειδική δημοπρασιών, καθώς και στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται δε σε εμφανές μέρος του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007. Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά στο 
δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου (vvv.gov.gr). Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 
3801/2009).  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 

 

 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄ 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Μίσθωση Βαρέως Τύπου Οχημάτων - Μηχ/των για Ειδικούς 
Σκοπούς & Μίσθωση Ειδικών Μηχανημάτων για Καθαρισμό 
Παραλιών 
 Αναλυτική περιγραφή των ειδών στις Τ.Π. 

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 

45500000-2 
45510000-5 
45520000-8 
42995200-9, PA01-7, PB05-0 
45252124-3 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Αναλυτική περιγραφή των ειδών στις Τ.Π. 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
        Σύνολο : 146.341,46  € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Το αντικείμενο αφορά στη μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων-μηχανημάτων  για ειδικούς σκοπούς, 
όπως ενδεικτικά μπορεί να είναι:   

 Αποξήλωση δομικών  κατασκευών, κατεδαφίσεις   
 Εργασίες καθαρισμού ακτών με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού 
 Καθαρισμός του αλιευτικού καταφυγίου της Βάρκιζας του Δήμου Βάρης – Βούλας - 

Βουλιαγμένης. 
 Μεταφορές ιδιαιτέρως βαριών αντικειμένων, δένδρων, οχημάτων κλπ 

 
Ο Δήμος δεν διαθέτει τα κατάλληλα οχήματα και μηχανήματα (γερανούς, εκσκαφείς, 
φορτωτές, ισοπεδωτές γαιών (γκρέιντερ), φορτηγίδες κλπ) για την εκτέλεση όλων των 
παραπάνω εργασιών. 
 
Η αποξήλωση  δομικών  κατασκευών αφορά κυρίως κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και μεταφορά των 
προϊόντων αποξήλωσης – κατεδάφισης  σε χώρους που προβλέπονται από τη Νομοθεσία και πάντα 
εκτός περιοχής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.  
 
Ο καθαρισμός του αλιευτικού καταφυγίου της Βάρκιζας αφορά  όλο τον  χώρο του λιμανιού καθώς και 
την είσοδό του, το οποίο  θα καθαριστεί από φερτά υλικά με τη Μίσθωση Ειδικού εξοπλισμού 
καθαρισμού - εκβάθυνσης λιμένων που αποτελείται από : 
• Ένα αναρροφητικό εκσκαφέα  (φυγοκεντρική αντλία  ειδικού τύπου) 
Με τις εξής προδιαγραφές : Ισχύς τουλάχιστον 150 ίππους, Στόμιο όχι μικρότερο των 
80 mm, Ελάχιστη παροχή 600 m3/h , Ελάχιστο μανομετρικό 25 m, Διέλευση στερεού   τουλάχιστον 
 60 mm, Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας 3-400V /50HZ , Προστασία IP68 με κλάση μόνωσης F , 
Τριφασικός πίνακας .  
• Εύκαμπτες σωλήνες απορροής,  τουλάχιστον120m .  
Οι σωλήνες πρέπει να έχουν και τα ειδικά εξαρτήματα έτσι ώστε να επιπλέουν στην επιφάνεια του 
νερού  ή να είναι βυθισμένες στο πυθμένα του λιμένα , για να μην εμποδίζουν την διέλευση των 
σκαφών κατά την εργασία . 
• Γερανός ξηράς με άνοιγμα τουλάχιστον 20 μέτρα 
για την   τοποθέτηση των υλικών στη θάλασσα και την απομάκρυνση ογκώδη  υλικών από τον 
πυθμένα του λιμένα . 
• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος    
Που να παράγει τριφασικό ρεύμα με σταθεροποιητή . 
• Μπαλόνια μεταφοράς  (θαλάσσης) 
Τα μπαλόνια πρέπει να είναι τουλάχιστον του ενός κυβικού μέτρου αέρα με πολύ μικρούς ιμάντες 
πρόσδεσης για να δουλέψουν σε μικρά βάθη (κάτω των 2 m) 
• Κομπρεσέρ Αέρα  
Το κομπρεσέρ θα πρέπει εκτός από την παροχή αέρα να έχει τα κατάλληλα φίλτρα έτσι ώστε ο αέρας 
να είναι κατάλληλος για την αναπνοή των δυτών στο νερό (Υδατοπαγίδες, ελαιοπαγίδες ,κτλ)  
• Συνεργείο με δύτες και Καταδυτικός εξοπλισμός 
Πλήρες καταδυτικός εξοπλισμός  για την πολύωρη κατάδυση  του συνεργείου των δυτών  
 
Κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μην διαταραχθεί ή οικολογία και 
η εδαφολογική ισορροπία και γενικότερα να μην προκληθούν ζημίες στο φυσικό περιβάλλον της 
ευρύτερης περιοχής.  
 
Οι ακριβείς θέσεις και το βάθος καθαρισμού του αλιευτικού καταφυγίου από φερτά υλικά, καθώς και ο 
ορισμός των ακριβών σημείων εναπόθεσης/απόρριψης των φερτών υλικών, θα καθορίζονται μετά από 
συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου – επιβλέποντα .  
 
Επιπλέον στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης προβλέπεται ο καθαρισμός των παραλιών του Δήμου από 
φερτά υλικά (φύκια, μπάζα, απορρίμματα  κλπ). Για την απορρύπανση των ακτών θα προηγηθούν του 
κυρίως καθαρισμού  εργασίες που αποσκοπούν στην συλλογή, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση σε 
κατάλληλο χώρο όλων των απορριμμάτων που έχουν συσσωρευθεί κατά την διάρκεια του χειμώνα 
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(ξύλα, πέτρες, μεταλλικά αντικείμενα, γυάλινα μπουκάλια, κουτιά αναψυκτικών, διάφορες 
συσκευασίες, πλαστικά, φερτά υλικά κλπ). Κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών θα ληφθεί μέριμνα 
επίσης ώστε να μην διαταραχθεί ή οικολογία και η εδαφολογική ισορροπία και γενικότερα να μην 
προκληθούν ζημίες στο φυσικό περιβάλλον της παράκτιας ζώνης. Η βλάστηση κατά την διαδικασία 
συλλογής των απορριμμάτων που έχουν συγκεντρωθεί μέσα και γύρω από τα φυτά θα προστατευθεί. 
Ιδιαίτερα δε προσοχή θα δοθεί στην προστασία των θινών κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Οι εργασίες καθαρισμού των ακτών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  θα εκτελούνται κατά 
την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Οι τοποθεσίες εφαρμογής της συγκεκριμένης μελέτης είναι : 
 
• Οι Παραλίες στη Δημοτική  Ενότητα Βούλας πλην των οργανωμένων πλαζ. 
• Μεγάλο Καβούρι από Ξενοδοχείο  Καστέλο έως ταβέρνα Μύθος. 
• Μεγάλο Καβούρι από Ταβέρνα Πανόραμα έως ταβέρνα Γαρμπή. 
• Μεγάλο Καβούρι - 3 καντίνες. 
• Όρμος Μαλτσινιώτη. 
• Παραλία έναντι πλαζ Αστέρα. 
• Ανοικτή παραλία στη Βάρκιζα από την οργανωμένη πλαζ έως το τέρμα παραλίας. 
 
Οι ακριβείς τοποθεσίες θα καθορίζονται μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα ενώ είναι δυνατός ο  
επαναπροσδιορισμός των τοποθεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την αποκομιδή όλων των φερτών υλικών από τις παραλίες του Δήμου, 
να τα εναποθέσει με δικά του αποκλειστικά μέσα σε χώρους που από την Νομοθεσία προβλέπονται και 
πάντα εκτός περιοχής Δήμου. 
 
Ειδικοί όροι ως προς τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες καθαρισμού του αλιευτικού καταφυγίου 
Βάρκιζας και των ακτών του Δήμου, για τη διασφάλιση επιθυμητού αποτελέσματος χωρίς οχλήσεις σε 
ώρες ιδιαίτερης κίνησης, μπορούν να ρυθμιστούν  κατά την υπογραφή της  σύμβασης με τον ανάδοχο. 
 
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80,  τις εγκυκλίους  
με αρ. πρ. 16983/23-3-2007, 58289/12-10-2010  και 21437/5-5-2011, με τις διατάξεις των παρ.9 και 
10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) όπως αυτές  προστέθηκαν  με τη παρ.13 άρθρου 
20 Ν.3731/2008, (ΦΕΚ 263 Α) και σύμφωνα με τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων που 
ακολουθεί.   

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Άρθρο  1 
Mίσθωση γερανού με καρότσα 6,40m. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλώσιμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών       κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του 
μηχανήματος. 
Τιμή Μέση ανά ώρα (ωρομίσθιο)  (Ολογράφως): Πενήντα πέντε ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 55,00 
 
Άρθρο  2 
Mίσθωση γερανού με ύψος ανύψωσης  ως 46 m. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών       κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του  
μηχανήματος. 
Τιμή Μέση ανά ώρα (ωρομίσθιο)  (Ολογράφως): Εβδομήντα ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 70,00 

Άρθρο  3 
Mίσθωση κομπρεσέρ(αεροσυμπιεστής). 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών       κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του 
μηχανήματος. 
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Τιμή Μέση ανά ώρα (ωρομίσθιο)  (Ολογράφως): Τριάντα ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00 
 
Άρθρο  4 
Mίσθωση φορτηγού τετραξονικού για μεταφορά μπάζων στη χωματερή. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών       κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του 
οχήματος. 
Τιμή Μέση ανά ημέρα (ημερομίσθιο)  (Ολογράφως): Τετρακόσια ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 400,00 

Άρθρο  5 

Mίσθωση φορτωτή ερπυστριοφόρου ιπποδύναμης άνω των 80 HP 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών       κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του 
μηχανήματος. 
Τιμή Μέση ανά ώρα (ωρομίσθιο)  (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 50,00 
 
Άρθρο  6 
Mίσθωση λαστιχοφόρου περιστρεφόμενου εκσκαφέα (Τσάπα)  
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών       κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του 
μηχανήματος. 
Τιμή Μέση ανά ώρα (ωρομίσθιο)  (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 50,00 
 
Άρθρο  7 
Mίσθωση σφυριού λαστιχοφόρου ή ερπιστριοφόρου ιπποδύναμης άνω των 130 HP 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών       κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του  
μηχανήματος. 
Τιμή Μέση ανά ώρα (ωρομίσθιο)  (Ολογράφως): Πενήντα πέντε ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 55,00 
 
Άρθρο  8 Mίσθωση σφυριού ερπιστριοφόρου ιπποδύναμης άνω των 220 HP με ειδικό 
εξοπλισμό για εργασία εντός θαλάσσης 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών       κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του  
μηχανήματος καθώς και η δαπάνη για την απομάκρυνση των υλικών κατεδάφισης σε σημεία που θα 
υποδειχτούν από την αρμόδια υπηρεσία. 
 
Τιμή Μέση ανά ώρα (ωρομίσθιο)  (Ολογράφως): Ογδόντα ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80,00 
 
Άρθρο  9 
Mίσθωση περιστρεφόμενου εκσκαφέα (τσάπα) ερπιστριοφόρου ιπποδύναμης άνω των 220 
HP με ειδικό εξοπλισμό για εργασία εντός θαλάσσης 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών       κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του  
μηχανήματος καθώς και η δαπάνη για την απομάκρυνση των υλικών κατεδάφισης σε σημεία που θα 
υποδειχτούν από την αρμόδια υπηρεσία. 
Τιμή Μέση ανά ώρα (ωρομίσθιο)  (Ολογράφως): Ογδόντα ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80,00 
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Άρθρο  10 
Mίσθωση ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ). 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών       κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του 
οχήματος. 
Τιμή Μέση ανά ώρα (ωρομίσθιο)  (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 50,00 
Άρθρο  11 
Mίσθωση οχήματος για οδική βοήθεια (μεταφορά βαρέων οχημάτων όπως 
απορριμματοφόρων) 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών       κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του 
οχήματος. 
Τιμή Μέση ανά ημέρα (ημερομίσθιο)  (Ολογράφως): Εξακόσια ογδόντα ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 680,00 

Άρθρο  12 
Μίσθωση Ειδικού εξοπλισμού καθαρισμού - εκβάθυνσης λιμένων 
Αποτελούμενος από : 
• Ένα αναρροφητικό εκσκαφέα  (φυγοκεντρική αντλία  ειδικού τύπου) 
Με τις εξής προδιαγραφές : Ισχύς τουλάχιστον 150 ίππους, Στόμιο όχι μικρότερο των 
80 mm, Ελάχιστη παροχή 600 m3/h , Ελάχιστο μανομετρικό 25 m, Διέλευση στερεού   τουλάχιστον 
 60 mm, Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας 3-400V /50HZ , Προστασία IP68 με κλάση μόνωσης F , 
Τριφασικός πίνακας .  
• Εύκαμπτες σωλήνες απορροής,  τουλάχιστον120m .  
Οι σωλήνες πρέπει να έχουν και τα ειδικά εξαρτήματα έτσι ώστε να επιπλέουν στην επιφάνεια του 
νερού  ή να είναι βυθισμένες στο πυθμένα του λιμένα , για να μην εμποδίζουν την διέλευση των 
σκαφών κατά την εργασία . 
• Γερανός ξηράς με άνοιγμα τουλάχιστον 20 μέτρα 
για την   τοποθέτηση των υλικών στη θάλασσα και την απομάκρυνση ογκώδη  υλικών από τον 
πυθμένα του λιμένα . 
• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος    
Που να παράγει τριφασικό ρεύμα με σταθεροποιητή . 
• Μπαλόνια μεταφοράς  (θαλάσσης) 
Τα μπαλόνια πρέπει να είναι τουλάχιστον του ενός κυβικού μέτρου αέρα με πολύ μικρούς ιμάντες 
πρόσδεσης για να δουλέψουν σε μικρά βάθη (κάτω των 2 m) 
• Κομπρεσέρ Αέρα  
Το κομπρεσέρ θα πρέπει εκτός από την παροχή αέρα να έχει τα κατάλληλα φίλτρα έτσι ώστε ο αέρας 
να είναι κατάλληλος για την αναπνοή των δυτών στο νερό (Υδατοπαγίδες, ελαιοπαγίδες ,κτλ)   
• Συνεργείο με δύτες και Καταδυτικός εξοπλισμός 
Πλήρες καταδυτικός εξοπλισμός  για την πολύωρη κατάδυση  του συνεργείου των δυτών  
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών                     κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη 
λειτουργία των μηχανημάτων. 
 Τιμή Μέση ανά ώρα (ωρομίσθιο)  (Ολογράφως): Χίλια Διακόσια ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.200,00  

Άρθρο  13 
Mίσθωση μηχανήματος καθαρισμού ακτών 
Mίσθωση μηχανήματος καθαρισμού ακτών με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού ελκόμενο από ελκυστήρα 
ισχύος τουλάχιστον 160 HP, διπλού διαφορικού, με ελκόμενο αμμοκαθαριστή και μεταφορά -  
απόρριψη των συλλεγομένων προς νόμιμους χώρους απόρριψης εκτός Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων υλικών, ζημιών, φθορών, ανταλλακτικών, καυσίμων, 
τελών κυκλοφορίας, ασφάλισης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή και νόμιμη λειτουργία των 
μηχανημάτων. 
Τιμή Μέση ανά ημέρα (ημερομίσθιο)  (Ολογράφως): Εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 695,00     

ΑΔΑ: ΩΤΔΨΩΨΖ-Ρ59
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