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∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                              

 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) 

 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών του ∆ήµου Χερσονήσου 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
Τις διατάξεις: 

• του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του 
Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 
Υπουργού Οικονοµικών 

• την υπ’ αριθµ. 30/2011 µελέτη της  υπηρεσίας του δήµου  

• την υπ’ αριθµ. 415/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης 
εκτέλεσης της εργασίας  

• την υπ’ αριθµ. 610/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί  Σύνταξης των 
όρων της δηµοπρασίας. 

• Την υπ’ αρίθµ. 702/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί σύνταξης όρων 
της επαναληπτικής δηµοπρασίας  

• Την υπ’ αρίθµ. 739/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί σύνταξης όρων 
της δεύτερης επαναληπτικής δηµοπρασίας  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

πρόχειρο δεύτερο επαναληπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και ελεύθερη 
συµπλήρωση τιµολογίου, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,  για την εκτέλεση 
των παρακάτω εργασιών  
 
 

Άρθρο 1:  Εργασία 
Ο διαγωνισµός αφορά την εργασία «Συντήρηση Χλοοταπήτων ∆ήµου Χερσονήσου», 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.644,00 € (µε το ΦΠΑ).  



Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός, το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι το ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η 
χαµηλότερη τιµή .  
 
 

Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί 
στην έδρα του ∆ήµου στις  Γούρνες, πρώην Αµερικάνικη βάση Γουρνών στις 19 ∆εκεµβρίου 
2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00π.µ. έως 11:00π.µ. 
 Η Οικονοµική Επιτροπή θα αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά µε την επιλογή 
αναδόχου.  

 

Άρθρο 4: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι οι αναφερόµενοι στη µελέτη της υπηρεσίας, χώροι του 
∆ήµου Χερσονήσου. 
Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι 12 µήνες. 
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη.  
 

 
Άρθρο 5: Κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον 
οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 
 

 
Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωµής 

 
Ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: µε την έκδοση του σχετικού 
παραστατικού.  
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  
εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 
και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόµο.  
 

 
Άρθρο 7 : Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 
Τα τεύχη της δηµοπρασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου 
(www.hersonisos.gr). 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 
9.00 – 11.00 π.µ., από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και από τη ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τηλέφωνο 2897 340021 & 2813 404645, FAX 2897 0 22977, 
αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Χρονάκης Γεώργιος – κ. Μανδαλάκη Κατερίνα 
 
 
 
 



Άρθρο 8: Λοιποί όροι 
 

1) ∆ικαίωµα συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις 
ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου της ηµεδαπής, ή ιδιωτικές 
εταιρείες, που αποδεδειγµένα: λειτουργούν νόµιµα, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελµα 
(Εργασίες Πρασίνου) και διαθέτουν τον απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό, την 
τεχνογνωσία, το κατάλληλο προσωπικό και τον κατάλληλο υπεύθυνο για το συνεργείο 
εκτέλεσης των εργασιών (γεωπόνο ή δασολόγο ή τεχνολόγο γεωπονίας ή τεχνολόγο 
δασοπονίας) και την εµπειρία για την εκτέλεση της  συγκεκριµένης εργασίας.  
Στην περίπτωση των Ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε 
περίπτωση επιλογής πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, εφόσον η λήψη ορισµένης 
νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Τα µέλη της Ένωσης 
ευθύνονται έκαστος, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την 
εκτέλεση του έργου. 
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα στο διαγωνισµό δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της µίας προσφορές. Στο 
διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί, όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια 
Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
 

2) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά (τα οποία είναι πρόσφατα ή εντός των ορίων, όπου ρητά 
αναφέρονται τέτοια όρια): 
1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσού ίσου µε το 2% του δηµοπρατούµενου, δηλ. 

856,00 € και ισχύος 210 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

2) Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (των ιδίων καθώς και των εργαζοµένων στην επιχείρηση) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

3) Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν 
διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι 
από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, γ) δεν έχουν τιµωρηθεί µε 
αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και δ) 
δεν τελούν υπό νοµικό περιορισµό άσκησης της δραστηριότητάς τους. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτούς προσωπικό. 

5) Αντίγραφο των πτυχίων για τον υπεύθυνο γεωπόνο ή δασολόγο ή τεχνολόγο γεωπονίας ή 
τεχνολόγο δασοπονίας, καθώς και αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος για 
όσες εκ των παραπάνω ειδικοτήτων είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν αυτή. 

6) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι διαθέτουν τα 
υποβαλλόµενα από αυτούς συνοδευτικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 
4 της παρούσας διακήρυξης  



7) Αστυνοµική Ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, εφ’ όσον η προσφορά 
κατατίθεται αυτοπροσώπως από τον διαγωνιζόµενο, άλλως έγγραφο παροχής ειδικής 
πληρεξουσιότητας προς εκείνον, που υποβάλει την προσφορά. 

8) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του 
διαγωνιζόµενου σε αυτό (ισχύος τουλάχιστον µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού) 

9) Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
α) Έχουν µελετήσει λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία της  εργασίας και έχουν λάβει γνώση 
όλων των στοιχείων της παρούσας διακήρυξης και των υπολοίπων τευχών 
δηµοπράτησης, καθώς και των επί τόπου συνθηκών που αφορούν την  εργασία. 
β) Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποβάλλουν στο ∆ιαγωνισµό είναι αληθή και 
έχουν επίγνωση ότι η υποβολή ψευδών στοιχείων  ή η παράλειψη υποβολής των 
στοιχείων που απαιτούνται συνιστούν λόγο αποκλεισµού τους από το διαγωνισµό. 
γ) Έχουν µελετήσει επακριβώς τους όρους του παρόντος διαγωνισµού και τους 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

Παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά 
επιφέρει ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό. 
 

3) Τρόπος υποβολής προσφορών 

       Οι προσφορές υποβάλλονται  µέσα σε ένα κυρίως φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι 

ενδείξεις, που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, 

2) Η επωνυµία του ∆ήµου Χερσονήσου 

3) Ο τίτλος της  εργασίας 

4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

5) Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία εντός τριών (3) ξεχωριστών φακέλων και ειδικότερα ως εξής: 
α) Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής,  τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  
β) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.» 
γ) Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 
επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το έντυπο 
είναι γραµµένο στην Ελληνική γλώσσα (ή στην Αγγλική µε µετάφραση στην Ελληνική), οι 
τιµές θα είναι σε ευρώ και θα αφορούν όλες τις ζητούµενες εργασίες. Το σύστηµα υποβολής 
της οικονοµικής προσφοράς είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό. 
        Οι προσφερόµενες τιµές θα παραµείνουν αµετάβλητες για όλο το χρονικό διάστηµα που 
ισχύει η εργασία και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή για οποιοδήποτε 
λόγο. Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 
Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. 

 Σε περίπτωση, που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα 



και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

    Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν 
ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της 
υπηρεσίας. 

 ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν και µέσω ταχυδροµικής αποστολής στη 
διεύθυνση: ∆ηµαρχείο Χερσονήσου – 700 14 ΓΟΥΡΝΕΣ και µε την υποσηµείωση: 
Υποβολή προσφοράς για τον πρόχειρο διαγωνισµό που αφορά την εκτέλεση της 
εργασίας «Συντήρηση Χλοοταπήτων ∆ήµου Χερσονήσου». Στην περίπτωση αυτή οι 
προσφορές γίνονται δεκτές στη δηµοπρασία, εφ’ όσον έχουν παραληφθεί επισήµως από την 
αρµόδια δηµοτική υπηρεσία (πρωτόκολλο) έως και την προηγούµενη ηµέρα από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 

4) Συνοδευτικά της προσφοράς στοιχεία 
    Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού τα 
εξής στοιχεία, που θα τοποθετούνται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς: 

4.Α. Μεθοδολογία εκτέλεσης της  εργασίας. 
Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποδείξουν στην προσφορά τους τα τεχνικά και 
µηχανικά µέσα µε τα οποία θα πραγµατοποιούν την  εργασία. Θα περιγράφεται ο 
απαιτούµενος και κατάλληλος µηχανολογικός εξοπλισµός, όπως αυτός αναφέρεται στο 
άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Έκθεση της µελέτης, σε 
είδος και αριθµό που θα καθορίζεται στην προσφορά και η οποία είναι δεσµευτική για τον 
ανάδοχο. 

4.Β.  Στοιχεία εµπειρίας του διαγωνιζόµενου: 
∆ήλωση για εκτέλεση κατά τα τελευταία τρία έτη εργασιών αντίστοιχων µε τις 
προσφερόµενες εργασίες, σε ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και άλλους φορείς, συνολικού ποσού 
τουλάχιστον 50.000 € (µε το ΦΠΑ), συνοδευόµενη από επίσηµα αποδεικτικά έγγραφα που 
θα αποδεικνύουν την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων (συµβάσεις, βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης). 
 

5) Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες. 

 
Άρθρο 9: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
Ο ανάδοχος µετά την έγκριση του αποτελέσµατος υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα(10) 
ηµερών για την υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ποσού ίσου µε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού, δηλαδή ποσού 2.140,00 
ευρώ. 

 
 



Άρθρο 10: ∆ηµοσίευση 
 

Περίληψη της  διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευτεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο. Τα έξοδα των εκ του 
νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της δηµοπρασίας βαρύνουν τον 
ανάδοχο. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για το ίδιο έργο 
βαρύνουν τον κύριο του έργου. 
 
 

Άρθρο 11: διατάξεις 
 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 
 

• του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του 
Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 
Υπουργού Οικονοµικών 
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Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας 

 Η συγγραφή αυτή αφορά στην ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 

Άρθρο 2ο 
∆ιατάξεις που ισχύουν 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παροχης Υπηρεσιας γίνονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
 α) Του Π.∆. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" 
 β) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 
 

Άρθρο 3ο 
Συµβατικά Τεύχη 

 Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.∆. 28/1980 είναι: 
 α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
 β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου 
 γ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου 
 δ) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 ε) Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.  
 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας 

 Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό 
διαγωνισµό µε τους όρους που θα καθορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου  
Χερσονήσου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 28/1980. 
 

Άρθρο 5ο 
Σύµβαση 

 Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, µετά, την κατά νόµο, έγκριση του 
αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι 
µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την 
σύµβαση και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή 
εκτέλεση αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του 
προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της Παροχής 
Υπηρεσίας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. 



 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Χρόνος Εγγυήσεως 
 Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, 
µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί µε την 
προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των  ετών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Εκπτωση του αναδόχου 

 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης 
της Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους 
υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 
28/1980. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Πληµµελής κατασκευή 

 Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υλικού δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί 
ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει µε φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή.  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη 
και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τους Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Προσωρινή και οριστική Παραλαβή 

 Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνει από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου 
είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. 
 Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, 
εντός της από της ίδιας οριζοµένης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο 
µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. 
 Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 
 Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειµένων 
διατάξεων η οριστική παραλαβή για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας 

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
, για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες δατάξεις 

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) Του Π.∆. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" 
β) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην Τεχνική Έκθεση και επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 
1) Η συµπληρωµατική εγκατάσταση χλοοτάπητα (έτοιµου ή µε σπορά), θα γίνεται µε 
χλοοτάπητα ανάλογης σύνθεσης µε αυτήν του υφιστάµενου σε κάθε επιµέρους χώρο. 
 
2) Για τα υλικά φυτοπροστασία και τα λιπάσµατα ισχύουν τα ακόλουθα:  
α) Εντοµοκτόνα - µυκητοκτόνα: Θα είναι εµπορικά παρασκευάσµατα. Θα εφαρµόζονται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή και σε λελογισµένες ποσότητες (κατά το δυνατό 
µειωµένη χρήση). Συνίσταται να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά µέτρα κατά την 
εφαρµογή τους.  

Όλα τα σκευάσµατα πρέπει απαραίτητα να έχουν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα και να είναι σύµφωνα µε  
I. την Οδηγία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 91/414/ΕΟΚ, βάσει της οποίας 

εκδόθηκε το Π.∆. 115/1997 (ΦΕΚ 104/ τ.Α΄/30-05-1997)  
II. Το Ν.721/06-10-1977 (ΦΕΚ 298/ τ.Α΄/07-10-1977)  
III. Το Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/01-12-1997).  
Η συσκευασία τους να µην είναι φθαρµένη, να µην έχει σηµάδια διαρροών και να µην έχουν 
παραβιαστεί οι ταινίες ασφαλείας. Επίσης, να αναγράφονται η εµπορική και επιστηµονική 
ονοµασία, η περιεκτικότητα, η ηµεροµηνία λήξης και το σήµα µε το βαθµό της κλίµακας 
τοξικότητας  
β) Λιπάσµατα: Τα λιπάσµατα, θα είναι του εµπορίου και δεν θα έχει αλλοιωθεί η αρχική τους 
υφή. Όλα τα υλικά λίπανσης θα είναι προϊόντα συσκευασµένα, πρώτης τάξεως και 
εµπορικής ποιότητας, µε προσδιορισµένη προέλευση, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη 
χηµική ανάλυση από τον παρασκευαστή. Τα λιπάσµατα θα µεταφέρονται στο χώρο του 
εργοταξίου σε σφραγισµένη συσκευασία. Τα υλικά λίπανσης δεν θα περιέχουν τοξικά 
συστατικά ή προσµίξεις σε ποσότητες 
 
3) Εφ' όσον το κούρεµα του χλοοτάπητα γίνεται µε χρήση του ίδιου µηχανήµατος στον 
αγωνιστικό και στους υπόλοιπους χώρους, ο ανάδοχος υποχρεούται να κουρεύει πρώτα τον 
τάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου, ούτως ώστε να µην υπάρχει ο κίνδυνος επιµόλυνσης 
του τάπητα του γηπέδου µε µεταφορά διαφορετικών ποικιλιών χλοοτάπητα από τους άλλους 
χώρους. Επιπρόσθετα πριν από κάθε αλλαγή χώρου κουρέµατος ο ανάδοχος υποχρεούται 
να καθαρίζει µε επιµέλεια το χλοοκοπτικό µηχάνηµα. 



 
Τεχνικός Εξοπλισµός 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλον τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό που 
αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και συγκεκριµένα: 
• χλοοκοπτικό τρακτέρ 
• ψεκαστικό συγκρότηµα 
• λιπασµατοδιανοµέα 
• µηχανήµατα αερισµού εδάφους 
• µηχάνηµα αραίωσης χλοοτάπητα 
• µηχάνηµα γραµµογράφησης γηπέδου ποδοσφαίρου, 
καθώς και τα απαραίτητα οχήµατα για την µεταφορά του τεχνικού εξοπλισµού. 
Εναλλακτικά ο ανάδοχος µπορεί να µισθώσει µηχανήµατα τρίτων, εφ' όσον έχει προσκοµίσει 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας 
 

Άλλες υποχρεώσεις του ανάδοχου 
I. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά το διάστηµα της συντήρησης να διαθέτει δυο (2) 

άτοµα µε καλή γνώση και εµπειρία στο αντικείµενο της παρούσας εργασίας και µε 
προσωπική του ευθύνη να δίνει εντολές για την ορθή παρακολούθηση και συντήρηση 
του χλοοτάπητα. ∆ηλ. οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται µε αποκλειστική ευθύνη 
του αναδόχου. 

II. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην επιβλέπουσα υπηρεσία αναφορά 
εκτελουµένων εργασιών ανά 15/θήµερο. 

III. Η δαπάνη των µηχανηµάτων και των εργαλείων επιβαρύνει τον ανάδοχο. 
IV. Η αξία των λιπασµάτων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που απαιτούνται 

για τις επεµβάσεις λίπανσης και φυτοπροστασίας επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  
V. Η αξία των πάσης φύσης ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων, του χρώµατος της 

γραµµογράφησης, καθώς και των καυσίµων που θα απαιτηθούν για τις εργασίες 
συντήρησης των χλοοταπήτων επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

VI. Η αξία του νερού άρδευσης δεν επιβαρύνει τον ανάδοχο. 
VII. Η αξία της ποσότητας του σπόρου χλοοτάπητα που θα απαιτηθεί για τις επισπορές ή 

την συµπληρωµατική εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά, καθώς και η αξία του έτοιµου 
χλοοτάπητα που θα απαιτηθεί για συµπληρωµατική εγκατάσταση, επιβαρύνει τον 
ανάδοχο. 

 
Μέτρα ασφαλείας 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης του χλοοτάπητα. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε 
ατύχηµα συµβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαµβάνει όλα τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα ασφάλειας για την προστασία του προσωπικού, των µηχανηµάτων, 
εγκαταστάσεων κ.λ.π.   
Ακόµα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήµατα-
µηχανήµατα και λοιπά µέσα τα οποία θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, 
πληρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και αν εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα από την νοµοθεσία µέτρα προστασίας και ασφάλειας. 
 

 
∆ιάρκεια σύµβασης 

Η σύµβαση έχει διάρκεια δώδεκα (12) µήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις επί 
µέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του µέσα στα πλαίσια της παραπάνω 
συνολικής προθεσµίας.  



Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση σε περίπτωση που για να 
τηρήσει τις προθεσµίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να 
πραγµατοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ηµέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε 
προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και µετά την υπογραφή της σύµβασης.  
 
 

Ηµερολόγιο εργασιών 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερήσιο ηµερολόγιο εργασιών, στο οποίο θα 
περιγράφονται οι υπηρεσίες και οι εκτελούµενες εργασίες, τα µηχανήµατα που 
χρησιµοποιήθηκαν, τα υλικά που προσκοµίσθηκαν και το προσωπικό που εργάσθηκε κατά 
την εκτέλεση των εργασιών.  

                                     
          Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

            Οικονοµικών υπηρεσιών 
   Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 

    
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας 
της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Πατρίδα           (ηµερήσια) 

• Νέα Κρήτη       (ηµερήσια) 

• Πολιτεία           (εβδοµαδιαία) 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
2. Φ.Β3 

 
 
 
 

 
 

Μ.Ε.∆. 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
καα 

 
Κοκκινάκη Αικατερίνη 


