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Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός 

δρόμων, κοινοχρήστων χώρων και γεωτεμαχίων περιμετρικά των 

οικισμών για πυροπροστασία» 
 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις διατάξεις: 

1. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του 

άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

4.  του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 

5. την υπ΄ αριθμόν 647/2014 Απόφαση Δημάρχου Χίου περί μεταβίβασης καθ' ύλην αρμοδιοτήτων. 

6. την υπ΄ αριθμόν 2015-46 μελέτη της υπηρεσίας του Δήμου Χίου  

B. Την 302/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 

εργασίας με πρόχειρο διαγωνισμό 

Γ. Την 293/2015.απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού και διετέθη η απαιτούμενη πίστωση για την εργασία.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα των 

έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ 

ορίου, επί του προϋπολογισμού που συντάχθηκε από τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 

του π.δ. 28/1980, για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα: 

 

Περιγραφή εργασίας 

Καθαρισμός δρόμων, κοινοχρήστων χώρων και 

γεωτεμαχίων περιμετρικά των οικισμών για 

πυροπροστασία. 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 
30.000,00 ευρώ 

 

Καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 

Άρθρο 1 - Εργασία 

Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία «Καθαρισμός δρόμων, κοινοχρήστων χώρων και γεωτεμαχίων 

περιμετρικά των οικισμών για πυροπροστασία», προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00 €. 

 

Άρθρο 2 - Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 



O Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες μονάδες στις τιμές της μελέτης.  

Άρθρο 3 - Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

Οι προσφορές θα διεξαχθεί στις 10/6/2015, ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

διαγωνισμού του Δήμου Χίου, στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου, που βρίσκεται 

στην οδό Οινοπίωνος 1 στην Χίο, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 9:30πμ και ώρα 

λήξης την 10:00πμ.  

Άρθρο 4 - Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι το σύνολο του Δήμου Χίου 

Οι υπηρεσίες Καθαρισμού δρόμων, κοινοχρήστων χώρων και γεωτεμαχίων περιμετρικά των οικισμών 

για πυροπροστασία  θα παρέχονται σύμφωνα με το τιμολόγιο και τη συγγραφή υποχρεώσεων της 

μελέτης κατά το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου θα 

πρέπει να γίνεται επέμβαση σε άλλους χρόνους κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.   

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παροχής υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τη μελέτη.  

Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει από τη υπογραφή της έως 31-10-2015. 

 

Άρθρο 5 - Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται. 

Άρθρο 6 - Τρόπος Πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 30.000 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το 

διάστημα ισχύος της εντολής.  

Η συμβατική αξία της εργασίας θα καταβάλλεται στον ανάδοχο, μετά την έκδοση των σχετικών 

παραστατικών, μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή 

δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 
Άρθρο 7 - Εγγυήσεις 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης εργασίας, δηλαδή σε 

517,24ευρώ. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό ίσο με 5% του συμβατικού ποσού, 

δηλαδή σε 1.293,10ευρώ. 

 

Άρθρο 8 - Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή προσφορών . 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται με το αντικείμενο της μελέτης, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους 

ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και 

έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής εργασίας ως και 

τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους στους οποίους αναγράφεται:  

α) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας 

γ) ο τίτλος της εργασίας 

γ) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"  

δ) η επωνυμία αυτού 

 

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχουν: 

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

β) Σφραγισμένος φάκελος με την κυρίως προσφορά. 

γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του 

διαγωνιζόμενου σ’ αυτό. 



δ) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Ελληνική νομοθεσία. 

ε) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της διακήρυξης και της 

συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί 

η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α.. 

Εφόσον τα Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά 

θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο 

σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Επίσης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της ποσότητας της 

παροχής υπηρεσίας κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Εφιστάται ιδιαίτερα  η προσοχή όσων θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ότι οι προσφορές 

κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού 

τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Στον εσωτερικό φάκελο θα τοποθετείται η προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 

τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους 

κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

Άρθρο 9 - Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού, που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την 

ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. 

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε 

διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. 

Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση 

της ταυτότητας του διαγωνιζομένου και η γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς. 

Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 

προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή 

μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών 

που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα 

αυτή. 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση, αρχίζει από 

τη Επιτροπή του διαγωνισμού η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί 

επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά 

αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των 

παρισταμένων. 

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ 

αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα 

του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν 

και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

Ο μειοδότης μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καλείται να προσέλθει στα 

γραφεία του δήμου, σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών και ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) 

ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές τις προθεσμίες 

για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ 

αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/1980 κυρώσεις. 

 

Άρθρο 10 - Ανακήρυξη μειοδότη. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε  περίπτωση που περισσότεροι 

του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. Δεν παρέχεται η 

δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε διαφορετικούς παρόχους. Εναλλακτικές προσφορές από 

τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να 

υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται 

έκπτωτος με αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 



 

Άρθρο 12 – Λοιποί όροι. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής, τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού 

αρχικού και ενδεχόμενα του επαναληπτικού και τα έξοδα του συμφωνητικού με τα απαραίτητα 

αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία. 

 

Άρθρο 13 - Δημοσίευση 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού. 

Άρθρο 14 - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

Διεύθυνση Οινοπίωνος 1, Τηλέφωνο 2271351611 FAX 2271351622,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. (αρμόδια υπάλληλος κα Κωστίμπα Αναστασία). 

Αντίγραφο της μελέτης και της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτημά 

τους ή από την ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

 

 

 

Ευστράτιος Γδύσης 

 

 

 
 

 

 

 

 


