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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ 

ΓΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ 
 

 
Βρύσες, 23 Απριλίοσ 2014 

Αριθμός Πρωτοκόλλοσ: 6363  
 

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η  Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η    Γ Η Μ Ο Π Ρ Α  Ι Α  

 

Ο Γήκαξρνο Απνθνξώλνπ θεξύζζεη Πξόρεηξν δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο θαη κε ην ζύζηεκα ησλ έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ πνζνζηνύ εθπηώζεσο ζε 
αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό, άλεπ νξίνπ, (παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 28/80), γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδόρνπ, βάζεη ηεο πην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν 
«Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων» (CPV : 90600000-3) πξνϋπνινγηζκνύ 53.097,35 € τωρίς το 
Φ.Π.Α και 60.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 13%, για 6 μήνες. 

Η ππεξεζία αθνξά ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο θαζαξηόηεηαο, νδνθαζαξηζκνύ θαη θαιισπηζκνύ 
ηνπ ζπλόινπ ησλ ελ γέλεη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (νδνί, πιαηείεο, πάξθα, πεδνδξόκηα, ρώξνη ζηάζκεπζεο, 
αθηέο, θιπ.) θαη ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσθεινύο ρξήζεσο ρώξσλ (λεθξνηαθεία, ζρνιηθέο απιέο, δεκόζηεο 
ηνπαιέηεο, θιπ.) όισλ ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Απνθνξώλνπ θαη κε ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 
ζηελ Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε. 

Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Απνθνξώλνπ. Υπάξρνπζα πίζησζε γηα ην έηνο 
2014: 60.000,00€. Η δεκνπξάηεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Τνπ Π.Γ. 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ Ο.Τ.Α.», (Φ.Δ.Κ. 11Α/1980), όπσο απηό 
έρεη ηξνπνπνηεζεί, ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη, 

2. Τνπ Νόκνπ 3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» (ΦΔΚ 114Α), όπσο απηόο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί, ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη, 

3. ηνπ Νόκνπ 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο” (ΦΔΚ 87Α), όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη. 

4. ηνπ Νόκνπ 2362/95 (ΦΔΚ 247/1995 ηεύρνο Α') Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ 
Κξάηνπο ηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο, όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη, 

5. Δγθύθιηνο 3/11543/26.03.2013 Υπ. Δζσηεξηθώλ κε ζέκα “Αλάδεημε πξνκεζεπηώλ – ρνξεγεηώλ 
πξνκεζεηώλ ησλ Γήκσλ, ησλ Ιδξπκάησλ θαη όισλ ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, ησλ Πεξηθεξεηώλ, 
ησλ Ιδξπκάησλ θαη ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, θαζώο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΤΑ α΄ θαη β΄ 
βαζκνύ.” 

6. άξζξν 68 ηνπ N.3863/2010 (ΦΔΚ 115/15.07.2010 ηεύρνο Α) Νέν Αζθαιηζηηθό Σύζηεκα θαη ζπλαθείο 
δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ζπκπιεξσζεί θαη 
ηζρύεη.  

7. άξζξνπ 8 ηεο Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Δ.Κ. 1909Β’/22.12.2003) 

 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηηο ευτά (7) τοσ μηνός Μαΐοσ τοσ έτοσς 2014 ημέρα Σετάρτη και ώρα 10.00 
π.μ. (ιήμε παξαιαβήο πξνζθνξώλ), ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Απνθνξώλνπ, Βξύζεο Απνθνξώλνπ Ν. 
Φαλίσλ, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ.  

Σηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηά θπζηθά πξόζσπα, λνκηθά πξόζσπα, θνηλνπξαμίεο απηώλ, ελώζεηο θαη 
ζπλεηαηξηζκνί, πνπ αζθνύλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα άκεζα ζρεηηδόκελε κε ην αληηθείκελν ηνπ 
έξγνπ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία θαη ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απαηηείηαη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, ε θαηάζεζε εγγύεζεο. Τν ύςνο ηεο εγγύεζεο νξίδεηαη ζην πνζνζηό 5% ηεο 
πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο ηνπ έξγνπ, ήηνη ζην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (3.000,00 € ). 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά κε ηε δεκνπξαζία αιιά και να παραλάβοσν τα 
σσμβατικά τεύτη έναντι τιμήματος 5,00€, όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηνπ 
Γηαγσληζκνύ θαη θαηά ηηο ώξεο 08.30 κέρξη 14.30 στα γραυεία τοσ Γήμοσ Αποκορώνοσ ζηηο Βξύζεο 
Απνθνξώλνπ, Τ.Κ. 73007, ηειέθσλν : 2825340307, fax : 2825051211, από ηελ αξκόδηα ππάιιειν, 
Δπαγγειία Καζηξηλάθε. 

 

Ο Γήμαρτος Αποκορώνοσ 

 

Γρηγόρης Μαρκάκης 


