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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ  
 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.:  975  
                                                         
                                              Γ Ι Α  Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
 
Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ  ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηελ Υεξζαία Εώλε  ηνπ 
Ληκέλα Καβάιαο  θαη ηνπ Δκπνξηθνύ Ληκέλα  «ΦΗΛΗΠΠΟ Β΄» 
 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Ζ Ο.Λ.Κ Α.Δ δηαθεξύζζεη όηη : 
Δθηίζεηαη ζε αλνηθηό  δηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ  
ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ  αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο  
 ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ( γθαδόλ, θαιισπηζηηθά θπηά, δέληξα θ.ι.π)  ζηελ 
Υεξζαία Εώλε  ηνπ Ληκέλα Καβάιαο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ Ληκέλα «ΦΗΛΗΠΠΟ 
Β΄» η   
     - Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζπλνιηθή δαπάλεο θαη’ έηνο  είλαη  
      20.000 ΔΤΡΩ ( κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ Φ.Π.Α )  
     - Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί από ίδηνπο πόξνπο ηεο Ο.Λ.Κ Α.Δ  
     - Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη  δύν (2) έηε θαη αξρίδεη     
      από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ , κπνξεί δε λα    
       παξαηαζεί κνλνκεξώο θαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ αλάδνρν από ηνλ Ο.Λ.Κ  
       Α.Δ κέρξη έλα ηξίκελν κε ηνπο ίδηνπο όξνπο . 
 
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο εθεκεξίδωλ επηβαξύλνπλ ηνλ   ηειεπηαίν 
κεηνδόηε. 
                                                   
                                                     Άξζξν 1ν 
 
  ΥΡΟΝΟ  ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
 

α) Οη ελδηαθεξόκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό πξέπεη λα 
ππνβάιινπλ ζηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ (Αβέξσθ 1) ηελ πξνζθνξά ηνπο ην αξγόηεξν 
κέρξη ηελ 10.30 ώξα π.κ ηεο 27 Απγνύζηνπ 2013 εκέξα Σξίηε (έλαξμε 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ) ελώπηνλ Πεληακεινύο Δπηηξνπήο πνπ ζα 
ζπγθξνηεζεί κε απόθαζε ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ 

Oη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε ηνπο 
λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο πνπ ζα έρνπλ ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε κεηαμύ 
9.30 θαη 10.30 ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ απ’ επζείαο ζηε  Δπηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζκνύ ζηα γξαθεία ηεο Ο.Λ.Κ Α.Δ . 

Γίλνληαη δεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ ζηαιεί ηαρπδξνκηθώο θαη 
εθόζνλ θζάζνπλ ζηνλ Ο.Λ.Κ κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ δηεύζπλζε :  
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ  
ΑΒΔΡΧΦ 1  
65403 – ΚΑΒΑΛΑ  
 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζε θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν πάλσ 
ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία :  
 - Οη ιέμεηο «ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΖΝ  Ο.Λ.Κ. Α.Δ» 
           -  Ζ πεξηγξαθή ηνπ ηίηινπ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εκεξνκελία ηνπ  
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           - Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα  
 Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα δεηνύκελα 
δηθαηνινγεηηθά όπσο αλαγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ζην άξζξν 2 .Σα ηερληθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε 
ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο  , ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν , κε ηελ έλδεημε 
«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» . 
Ο Φ.Π.Α ζα απνηειεί μερσξηζηό πνζό ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο . 
 
 β) Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ – αλαθήξπμε κεηνδόηε  
 
 Καηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα απνζθξαγίδεηαη κόλν ν 
θπξίσο θάθεινο θαη ν θάθεινο ηεο Σερληθήο  Πξνζθνξάο, όρη δε ν θάθεινο 
πνπ αλαγξάθεη ηε θξάζε « ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ από 
ηελ  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ θαη αθνύ ζπληαρζεί ζρεηηθό πξαθηηθό, νη θάθεινη 
ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ησλ 5 πξώησλ  πνπ ζπγθέληξσζαλ  ηελ 
κεγαιύηεξε βαζκνινγία θαζώο θαη απηώλ πνπ ε βαζκνινγία ηνπο είλαη 
κηθξόηεξε κέρξη θαη 4 βαζκνύο από  ηνλ 5ν ζηε ζεηξά βαζκνινγίαο, 
επαλαθέξνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ γηα λα απνζθξαγηζηνύλ. 
 Ζ εκεξνκελία θαη ώξα απνζθξάγηζεο ησλ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ ζα γλσζηνπνηεζεί  ζηνπο δηαγσληδόκελνπο απηνύο κε 
επηζηνιή. 
 Γηα όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, είηε  δελ επξίζθνληαη ζηε 
ζεηξά βαζκνινγίαο ζύκθσλα κε όζα  αλαθέξζεθαλ πξνεγνύκελα, νη θάθεινη 
ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ΓΔΝ απνζθξαγίδνληαη. 
 
                                   
                                                    Άξζξν 2ν 
 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
 ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ εηαηξείεο , επηρεηξήζεηο θαη 
θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ ζηελ Διιάδα ην επάγγεικα ηεο 
πεξηπνίεζεο – ζπληήξεζεο πξαζίλνπ  αθνύ πξνζθνκίζνπλ ζηελ 
επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο : 
 
Α. ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ  
 
Α.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο  ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην επόκελν άξζξν . 
Α.2 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ ηόπνπ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηόο 
ηνπο κε ην νπνίν ζα βεβαηώλεηαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο θαη ε θαηά ην 
ηξέρνλ έηνο άζθεζή ηνπ .  
Α.3 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε , 
εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε , πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή αλάινγε 
θαηάζηαζε, όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή έθδνζε 
απόθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε 
αλάινγε δηαδηθαζία . 
Α.4 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ  
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Α.5 Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη από ηηο αξκόδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο 
από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνύ . 
Α.6 Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη  ν πξνζθέξσλ 
απνδέρεηαη πιήξσο  θαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο , εθηόο αλ 
ξεηά αλαθέξεη θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα ζεκεία πνπ ηπρόλ δελ 
απνδέρεηαη . 
Α.7 Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. ηεο επηρείξεζεο πνπ λα πξνθύπηεη ν 
θύθινο  εξγαζηώλ ησλ ηξηώλ (3) ηειεπηαίσλ εηώλ. 
Α.8  Πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο θπζηνγλσκίαο ( PROFILE) ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκό, κε ηηο δηαρξνληθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο θαη 
γεληθά όηη ζεσξείηαη ρξήζηκν γηα ηε δηακόξθσζε ζαθνύο αληίιεςεο πεξί ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο . 
Α.9 Αλαιπηηθά ζηνηρεία πειαηνινγίνπ κε έκθαζε ζε έξγα παξόκνηνπ  είδνπο ή 
θαη κεγέζνπο ησλ ηξηώλ ( ηειεπηαίσλ εηώλ). 
Α.10 ύληνκε κελ αιιά ζαθή πεξηγξαθή γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίζεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ηνλ εμνπιηζκό πνπ 
πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θ.ι.π ) 
 
 Από ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο : 
 
    -Σν πηζηνπνηεηηθό ηνπ επηκειεηεξίνπ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη 
κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ . 
   - Σν απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιύ 
ηξεηο κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ . 
    Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα ππνβιεζνύλ ζε πξσηόηππα ε ζε θπξσκέλα 
αληίγξαθά ηνπο λόκηκα ραξηνζεκαζκέλα . 
 
Β. ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ  
Β.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 3. 
Β.2 Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο πεξί 
εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακεο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο . 
Β.3 Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο , από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη πεξηπηώζεηο Α.3 θαη Α.5 ηνπ εδαθίνπ –Α – ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ . 
Β.4 Απόζπαζκα πνηληθνύ Μεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο , έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ , από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 
γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο . 
Β.5 Τπεύζπλε δήισζε όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζηελ παξ.Α.6 . 
 
Γ. ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΓΑΠΑ  
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (Α) θαη (Β) εθηόο ηνπ 
απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηνπ ηζνδύλακνπ πξνο ηνύην εγγξάθνπ . 
 
Δθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό κε αληηπξόζσπό 
ηνπο , ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά , παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο . 
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Αλ ζε θάπνηα ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή δελ θαιύπηνπλ 
όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο , κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο πνπ γίλεηαη ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ . 
 
                                                       Άξζξν 3ν 
 
 ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
 
3.1 Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη εθδίδεηαη    
      από πηζησηηθά ηδξύκαηα ή άιια λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ θαηά λόκν   
      ην δηθαίσκα απηό θαη ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα . 
3.2 Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζα απεπζύλεηαη ζηνλ Ο.Λ.Κ Α.Δ γηα πνζό πνπ  
      αληηζηνηρεί ζε πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο  
      πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο  γηα  ηα δύν έηε  ρωξίο ηνλ Φ.Π.Α. πνπ 
αλαγξάθεηαη ζηελ αξρή ηεο δηαθήξπμεο απηήο . 
      Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγύεζε δελ θαιύπηεη ηελ πξνβιεπόκελε θαηά ηα  
      αλσηέξσ αμία κπνξεί λα γίλεη δεθηή εθόζνλ ππνιείπεηαη ζε πνζνζηό  
      κέρξη 5%  
3.3 Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν  
      θαηά  έλα ηνπιάρηζην κήλα από ηελ ηζρύ ηεο πξνζθνξάο κε αλνρή πέληε  
      εξγάζηκσλ  εκεξώλ.  
 3.4 ηελ εγγύεζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη :  
  α) Όξνο όηη ε εγγύεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα ν δε  
       εθδόηεο  ηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο ή ηεο δηδήζεσο .          
  β) Όξνο όηη ην πνζόλ ηεο εγγπήζεσο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο    
       θαη όηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο ηνπ εθδόηε  
       αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο  
       απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο κέξεο από ηεο απιήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο .               
  γ) Όξνο όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζόλ ηεο  
      θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ . 
3.5 Πξνζθνξέο ρσξίο εγγύεζε ή ρσξίο ηεο πξνζήθνπζα εγγύεζε θαηά ηα  
      αλσηέξσ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο από ηελ επηηξνπή ηνπ  
      δηαγσληζκνύ θαη δελ ιακβάλνληαη ππόςε . 
3.6 Απαηηείηαη επίζεο νξηζκόο αληηθιήηνπ κε πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ην  
      νλνκαηεπώλπκν θαη ηε δηεύζπλζή ηνπ θαζώο θαη δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ  
      όηη απνδέρεηαη ηνλ νξηζκό ηνπ . 
 
                                                   Άξζξν 4ν 
 ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
 
Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο πξέπεη λα ηζρύνπλ γηα ζαξάληα πέληε εκέξεο 
από ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ . 
Πξνζθνξέο πνπ ηζρύνπλ γηα κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα  δελ ιακβάλνληαη 
ππόςε θαη ζα απνξξίπηνληαη από ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ . 
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Άξζξν 5ν 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 
α) ΓΔΝΙΚΑ  
 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη ππνγεγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα θαη 
ζα αλαθέξεη ηελ ηηκή πξνζθνξάο αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ζε ΔΤΡΧ γηα 
έλαλ κήλα γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν ( Μάξηηνο- Απξίιηνο- Μάηνο – Ηνύληνο – 
Ηνύιηνο – Αύγνπζηνο – επηέκβξηνο- Οθηώβξηνο). 
Γηα ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο ( Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο – Ηαλνπάξηνο – 
Φεβξνπάξηνο  ) νξίδεηαη όηη ε ηηκή ζα είλαη ην 60% ηεο ηηκήο ηεο ζεξηλήο 
πεξηόδνπ . 
Ο Φ.Π.Α. ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά . 
 
β) ΚΡΑΣΗΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΩΝ  
Όιεο νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν  
 
γ) ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ  
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο   
                                                    Άξζξν 6ν 
 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
6.1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ –ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                        

                                        Κξηηήξην πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 

1  Ζ γεληθόηεξε νξγάλσζε, ππνδνκή, ηθαλόηεηα θαη  
εκπεηξία ηνπ  πξνζθέξνληνο  ζε ζρέζε κε ην  
ζπγθεθξηκέλν έξγν  πνπ θαιείηαη λα εθηειέζεη  

         2             10 

2  Σν ζπλνιηθό ύςνο  ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαζώο 
 θαη νη θνξείο  ζηνπο νπνίνπο  ν πξνζθέξσλ έρεη 
 εθηειέζεη  ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηελ ηειεπηαία 
ηξηεηία 

         1          10 

3     Ο ηερληθόο εμνπιηζκόο πνπ ζα δηαζέζεη ν  
πξνζθέξσλ 
γηα  ηελ εθηέιεζε  ησλ εξγαζηώλ 

         2          10 

4      Σν πξνζσπηθό πνπ ζα δηαζέζεη ν πξνζθέξσλ 
θαζώο  θαη  ην ρξνλνδηάγξακκα  θαηαλνκήο ηνπ 
γηα  ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ    

          5          10 

 
 
 
6.2  ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ  ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο βαζκνινγνύληαη κόλν νη 
πξνζθνξέο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο γεληθνύο όξνπο  θαη πξνδηαγξαθέο 
ηνπ έξγνπ, όπσο απηά δηαηππώλνληαη ζηε παξνύζα Γηαθήξπμε. 
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Κάζε θξηηήξην από ηα παξαπάλσ βαζκνινγείηαη ζε αθέξαηνπο αξηζκνύο ζηελ 
θιίκαθα  0-10, κε ην (0) λα απνηειεί ηνλ θαηώηαην βαζκό θαη ην (10) ηνλ 
αλώηαην. 
Ο βαζκόο θάζε θξηηεξίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ 
θξηηεξίνπ θαη έηζη εμάγεηαη ε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ . 
Σν άζξνηζκα ηεο ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο όισλ ησλ θξηηεξίσλ απνηειεί 
ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο. 
Οη πξνζθνξέο θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά, κε βάζε ηε βαζκνινγία 
ηνπο. Οξίδεηαη όηη κόλνλ νη πέληε (5) πξώηεο, θαηά ζεηξά βαζκνινγίαο θαζώο  
θαη απηέο πνπ ε βαζκνινγία ηνπο είλαη κηθξόηεξε κέρξη θαη 4 βαζκνύο από ηνλ 
5ν ζε ζεηξά  βαζκνινγίαο , ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην επόκελν ζηάδην, πνπ είλαη 
ην άλνηγκα ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ. 
πκθεξόηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξόηεξν ιόγν ( Λ) 
ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ( Σ), ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α., πξνο ηε βαζκνινγία (Β) ( Λ= 
Σ/Β). 
ΖΜΔΗΧΖ : Ο βαζκόο θάζε θξηηεξίνπ ζα είλαη ν κέζνο όξνο ησλ 
βαζκνινγηώλ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο ζην θξηηήξην απηό. Γηα  ηελ επηινγή 
ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνύληαη κόλνλ  νη πξνζθνξέο πνπ 
έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο  
 
6.3  ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 
Ζ θαηαθύξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ  εληόο ησλ όξσλ θαη ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ ηεο δηαθήξπμεο, εξγνιάβν, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε 
νηθνλνκνηερληθά σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα. 
 
                                                    Άξζξν 7ν 
 
 
 ΤΜΒΑΗ – ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  
 
α) Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ ιήςε ησλ ζρεηηθώλ 
εγθξίζεσλ θαιείηαη ν αλάδνρνο από ηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ, εγγξάθσο, λα πξνζέιζεη 
γηα ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξώλ 
πξνζθνκίδνληαο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο , ε νπνία εθδίδεηαη από πηζησηηθό 
ίδξπκα ή άιιν λνκηθό πξόζσπν πνπ έρεη θαηά λόκν ην δηθαίσκα απηό θαη 
ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα . 
Ζ εγγύεζε θαιήο εθηειέζεσο ζα είλαη ζε ΔΤΡΧ θαη ζα θαιύπηεη ηνπιάρηζηνλ 
ην 10% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο πξνζθνξάο (κε ηνλ Φ.Π.Α.)  γηα ηα δύν  έηε , ζα 
είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ ιήμεσο ,ζα ηζρύεη δειαδή κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο 
ζην πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ηελ εμέδσζε . 
Καηά ηα ινηπά ζα ηζρύνπλ θαη’ αλαινγία ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 
(3.4)  
 
β) ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηε θαηαθύξσζε ή 
θαζπζηεξήζεη ζηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θεξύζζεηαη έθπησηνο κε 
απόθαζε ηνπ Γ. ηεο Ο.Λ.Κ Α.Δ  ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πθίζηαηαη ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο . 
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                                                       Άξζξν 8ν 
 
 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ   
 
 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ , ηεο ζπκκεηνρήο ζ ’απηόλ θαη ηεο 
λνκηκόηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ , επηηξέπεηαη έλζηαζε .  
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη πξνο ηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ σο εμήο : 
 
α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κέζα ζην κηζό ηνπ ρξνληθνύ 
δηαζηήκαηνο από ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ . 
 
β) Καηά ηεο ζπκκεηνρήο ελδηαθεξνκέλνπ ζ’ απηόλ ή ηεο λνκηκόηεηαο ηεο 
δηελέξγεηαο σο πξνο ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξώλ , θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη κέρξη ηελ 
επόκελε εξγάζηκε εκέξα . 
Ζ έλζηαζε δελ επηθέξεη αλαβνιή ή αλαθνπή ηνπ δηαγσληζκνύ , αιιά 
εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ . 
 
γ) Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ έσο θαη ηελ 
θαηαθπξσηηθή απόθαζε , κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ 
εκεξώλ  από ηεο θαηαρώξεζεο ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ . 
Οη εληζηάκελνη  ιακβάλνπλ γλώζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο κε θξνληίδα ηνπο. 
 
                                                     Άξζξν 9ν 
 
Α) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 
 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα  ειέγρεη θαη λα εθηειεί 
θαζεκεξηλά ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ άξζξν γηα 
ηελ ζπληήξεζε πξαζίλνπ ζηνπο ρώξνπο επζύλεο ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ( όπσο 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 9 πεξίπησζε Β) . Γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξάζηλνπ ν 
αλάδνρνο ζα δηαζέηεη άηνκα κε εηδηθέο γλώζεηο πνπ ζα απνδεηθλύνληαη από 
αλάινγν πηπρίν, ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Σα αλαγθαία πιηθά (ιηπάζκαηα, εληνκνθηόλα ,κπθεηνθηόλα , 
δηδαληνθηόλα, ρώκα, θπηά θ.ι.π ) ζα δηαηίζεληαη από ηελ Ο.Λ.Κ.  Α.Δ, ελώ ν 
απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο (ριννθνπηηθό κεράλεκα επαγγεικαηηθνύ ηύπνπ, 
αιπζνπξίνλν,  θνπηηθό-κηζηλέδαο, ζθάια εξγαιεία θεπνπξηθήο, θ.ι.π.) ζα είλαη 
ηνπ αλαδόρνπ. 
 Σνλ εηδηθό  εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη  (π.ρ. θαιαζνθόξνο γεξαλόο)  γηα 
λα θιαδεπηνύλ πςειά δέληξα  θαη θνίληθεο ζα ηνλ δηαζέηεη ζηνλ αλάδνρν ε 
Ο.Λ.Κ.  Α.Δ. 
 ηελ ζπληήξεζε πξαζίλνπ  ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο Ο.Λ.Κ.  Α.Δ. 
πεξηιακβάλνληαη : Λίπαλζε θαη ςεθαζκόο (δηδαληνθηόλν, εληνκνθηόλν 
κπθεηνθηόλα θ.α)  κία θνξά ηελ κήλα ηνπιάρηζηνλ .Κνύξεκα γθαδόλ θάζε 
εβδνκάδα ηνπο  αλνημηάηηθνπο θαη θαινθαηξηλνύο κήλεο  θαη όπνηε απαηηείηαη. 
Κιάδεκα  θαη κνξθνπνίεζε  ζάκλσλ (ζρήκαηα κπάιεο-ειηθνεηδή) 3-4 θνξέο  
ηνλ ρξόλν. Βνηάληζκα θαη θαζάξηζκα  ησλ  θπηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε γθαδόλ, 
παξηέξηα  θαη γιάζηξεο ηαθηηθά ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο  θαη ηνπ θαινθαηξηνύ 
θαη 1-2  θνξέο ην κήλα  ηνπο ππόινηπνπο κήλεο .θάιηζκα παξηεξηώλ , 
αληηθαηάζηαζε θπηώλ, εκπινπηηζκόο κε ζξεπηηθά ζηνηρεία όηαλ απαηηείηαη.. 
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Καζαξηζκόο ησλ πεξηνρώλ  πξαζίλνπ επζύλεο ηεο Ο.Λ.Κ.  Α.Δ.  από θύιια 
θαη μεξά θιαδηά 
Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε δηδαλίσλ –ρόξησλ, γύξσ από λεζίδεο, κπάιεο 
ηζηκεληέληεο, γιάζηξεο, θνιώλεο θσηηζκνύ, παγθάθηα, θξεάηηα, γσλίεο 
θηηξίσλ, πεδνδξνκίσλ, θπβόιηζσλ, θαη ρεξζαίσλ ρώξσλ .  
 Εηδαληνθηνλία  ζε  ρώξν επζύλεο ηεο  Ο.Λ.Κ.  Α.Δ..  
Σν πόηηζκα  ζα γίλεηαη λσξίο  ην πξσί ή αξγά ην βξάδπ ηνπο αλνημηάηηθνπο ή 
θαινθαηξηλνύο κήλεο. 
Σν πόηηζκα ζα γίλεηαη δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα ηνπο από ην κήλα Μάξηην  
έσο ην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαΐνπ,  ηξεηο (3)  θνξέο ηελ εβδνκάδα από 
ην δεύηεξν δεθαπελζήκεξν Μαΐνπ  έσο  ην κήλα  επηέκβξην θαη δύν  (2) 
θνξέο ηελ εβδνκάδα από  κήλα Οθηώβξην έσο όηνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην 
επηηξέπνπλ. Αξγόηεξα όηαλ θαη νπόηε ρξεηαζηεί ζπληήξεζε - πόηηζκα θπηώλ 
γξαθείσλ. 
ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ππάξρνπλ θιαδηά, 
ρόξηα θ.ι.π., απηά ζα ζπγθεληξώλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο  θαη ζα 
πξνεγείηαη ζπλελλόεζε κε ηνλ εξγνιάβν θαζαξηόηεηαο πξνθεηκέλνπ απηόο λα 
νξγαλώζεη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο  
ηελ πξνζθνξά ηνπ ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη πξόγξακκα θαηαλνκήο ησλ 
εξγαζηώλ αλά κήλα. Σν πξόγξακκα ζα έρεη δηάξθεηα ελόο (1)  έηνπο. 
Σν αθξηβέο πξόγξακκα  γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ζα θαζνξηζηεί 
πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο .  
 
Β ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ  ΠΡΑΙΝΟΤ 
 
    1.-Οη ρώξνη επζύλεο πεξηιακβάλνπλ  ηελ ρεξζαία δώλε ηνπ Ληκαληνύ 
Καβάιαο από ηελ είζνδν ηνπ Πάξθνπ Φαιήξνπ (δίπια ζην Κνιπκβεηήξην) 
ζηα όξηα ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο θαη ζε ζπλέρεηα ηεο βάζεο ηνπ παξάιηνπ 
ηείρνπο κέρξη θαη  ηνλ ρώξν έμσ από ηνλ πξνζήλεκν κώιν ηνπ Ληκαληνύ,  
(όπσο θαίλεηαη ζην ζρεδηάγξακκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ Γηαθήξπμε ) 
Δηδηθώηεξα πεξηιακβάλνληαη : 

α)Παξηέξηα γθαδόλ- θνίληθεο-δέλδξα κεκνλσκέλα-ζάκλνη –γιάζηξεο 
επί ηεο νδνύ Δζληθήο  Αληηζηάζεσο 
β)Νεζίδεο επί ηεο νδνύ Αβέξσθ  έσο  θαη Δξπζξνύ ηαπξνύ θαλάξηα- 
γιάζηξεο-δέληξα ζάκλνη. 
γ)Νεζίδεο παξηέξηα-θνίληθεο –γιάζηξεο-δέλδξα θαη κεκνλσκέλνη 
ζάκλνη. επί ηεο Δξπζξνύ ηαπξνύ θαη παξηέξηα κε γθαδόλ, ινπινύδηα 
θαη θνίληθεο ζην θξεπίδσκα κεηαμύ Δξπζξνύ ηαπξνύ  θαη ζάιαζζαο. 
δ)Νεζίδα κεηαμύ Δκπνξηθήο Σξάπεδαο θαη Παιηώλ Φαξάδηθσλ 
ε)Υώξνη πξάζηλνπ γύξσ θαη κπξνζηά από ηα Παιηά Φαξάδηθα 

     ζη) Υώξνη πξαζίλνπ κπξνζηά θαη πίζσ από ηελ αθεηεξία ηνπ   
     Πξνθήηε Ζιία ζηελ Πιαηεία Καξανιή (γθαδόλ-δέλδξα)   
      ε) Υώξνο θάησ από ην  ηείρνο ηεο Παλαγίαο. 

ζ)Παξηέξηα  θαη γιάζηξεο ζηελ είζνδν ηνπ Ληκαληνύ θαη πίζσ από ην 
Απεληνκσηήξην 
η)Υώξνη  πίζσ από ηνλ πξνζήλεκν κώιν Καβάιαο (πξώελ  
ειηθνδξόκην)     
ηα)Γξαθεία Καβάιαο  (θπηά εζσηεξηθνύ ρώξνπ ) 
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 2.-  Νέν Ληκάλη  Καβάιαο «ΦΗΛΗΠΠΟ Β΄» λεζίδα γεθπξνπιάζηηγγαο  
πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ  ησλ απνζεθώλ θαη γξαθείσλ θαη λεζίδα θπιαθίνπ 
πύιεο.  
 
Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣΗΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ 
 
Ηαλνπάξηνο : Λίπαλζε-ςεθαζκόο θπηώλ (δέληξσλ ζάκλσλ)  
                     θιάδεκα -κνξθνπνίεζε  ζάκλσλ –πόηηζκα εάλ  ρξεηάδεηαη ζε 
γιάζηξεο  
Φεβξνπάξηνο: Λίπαλζε –θνύξεκα γθαδόλ –πόηηζκα εάλ ρξεηαζηεί. 
Μάξηηνο : θάιηζκα -μερνξηάξηαζκα-θαζαξηζκόο παξηεξηώλ, γιαζηξώλ από 
δηδάληα-   ιίπαλζε, θύηεπζε  λέσλ θπηώλ. 
Απξίιηνο : Εηδαληνθηνλία  θπηώλ-πόηηζκα –θνύξεκα γθαδόλ –πόηηζκα  
γιαζηξώλ-θπηώλ, βνηαληζκόο-ιίπαλζε –ςεθαζκόο θπηώλ κε εληνκνθηόλα θαη 
κπθεηνθηόλα –θιάδεκα  κηθξώλ θνηλίθσλ παξαιίαο. 
 Μάηνο  -  Ηνύληνο – Ηνύιηνο  : 
Κνύξεκα γθαδόλ θάζε εβδνκάδα  -  Φεθαζκνί κε  εληνκνθηόλα – δηδαληνθηόλν, 
κπθεηνθηόλα- Πόηηζκα  θπηώλ - παξηεξηώλ , μερνξηάξηαζκα θαη ηζνπέδσζε 
παξηεξηώλ. Κιάδεκα, κνξθνπνίεζε ζάκλσλ , θιάδεκα  θνίληθεο   (κηθξνί –επί 
ηεο νδνύ Δξ. ηαπξνύ) θαη θύηεκα επνρηθώλ θπηώλ. 
Αύγνπζηνο-επηέκβξηνο : 
 Κνύξεκα γθαδόλ θάζε 10-12 εκέξεο, πόηηζκα θπηώλ - παξηεξηώλ , θιάδεκα 
θνίληθεο (κηθξνί παξαιίαο) θαη ιίπαλζε. 
Οθηώβξηνο – Ννέκβξηνο : 
Κιάδεκα κεγάινη θνίληθεο παξαιίαο . Μνξθνπνίεζε θπηώλ . θάιηζκα, 
βνηάληζκα παξηέξηα θαη γιάζηξεο . Κιάδεκα κεγάισλ δέλδξσλ. Καζαξηζκόο  
μεξώλ θύιισλ  από όινπο ηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ .Λίπαλζε ηρλνζηνηρείσλ, 
θύηεπζε  λέσλ θπηώλ. 
Γεθέκβξηνο – Ηαλνπάξηνο : 
Λίπαλζε θπηώλ , θιάδεκα δέλδξσλ θαη ζάκλσλ . 
 

      
                                                      Άξζξν 10 
 
 ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθό πνπ εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο , ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία .  
 
                                                       Άξζξν 11 
 ΠΡΟΩΠΙΚΟ  
 
Ο αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα δηαζέηεη πάληνηε ην αλαγθαίν 
πξνζσπηθό πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο 
ζύκβαζεο απηήο  
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                                                      Άξζξν 12 
 
 ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ  
 
Ζ Ο.Λ.Κ Α.Δ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζηνλ αλάδνρν πξόζζεηεο εξγαζίεο 
ζε πνζνζηό κέρξη 25% πέξαλ ησλ ζπκβαηηθώλ , απμαλνκέλνπ αλάινγα θαη 
ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ , γηα θάιπςε ηπρόλ 
έθηαθησλ αλαγθώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ . 
ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ζα εηδνπνηείηαη εγγξάθσο κέζα ζε εύινγν 
ρξνληθό δηάζηεκα . 
                                                
                                                    
 
 

Άξζξν 13 
 
ΔΝΓΤΜΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  
 
Σν πξνζσπηθό ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζα είλαη εππξεπώο ελδεδπκέλν κε 
νκνηόκνξθε ελδπκαζία θαζαξή θαη θξνληηζκέλε θαη θαηάιιειε  γηα ηελ θάζε 
εξγαζία. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα πξνθύιαμεο θαηά ηνπο 
ςεθαζκνύο  θαη όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε όισλ 
ησλ εξγαζηώλ 
                                                 Άξζξν 14 
 
 ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ Ο.Λ.Κ Α.Δ  
 
Ζ παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά από 
ππάιιειν ηεο Ο.Λ.Κ Α.Δ ν νπνίνο ζα βεβαηώλεη ζε εκεξήζην δειηίν ηηο 
εξγαζίεο ηνπ αλαδόρνπ θαη ζα ζεκεηώλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε 
πιεκκειή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
 
                                                        Άξζξν 15 
 
 ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΩΗ  
  
ε πεξίπησζε πιεκκεινύο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ , επηβάιινληαη ζηνλ 
αλάδνρν πνηλέο κε απόθαζε  ηνπ Γ.. ηεο  Ο.Λ.Κ Α.Δ κεηά από πξόηαζε ηνπ 
αξκνδίνπ ππαιιήινπ. Ζ πνηλή γηα θάζε κέξα πιεκκεινύο εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηώλ , αλέξρεηαη ζε 150  ΔΤΡΧ . 
Σν πνζό ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο παξαθξαηείηαη από ηελ πιεξσκή ηνπ 
αλαδόρνπ . 
Γηα παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ε Ο.Λ.Κ Α.Δ κπνξεί λα θεξύμεη 
έθπησην ηνλ αλάδνρν κε θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 
θάιπςε κέρξη ην ρξόλν πεξαίσζεο ηεο ζύκβαζεο ηεο δηαθνξάο πνπ ζα 
πξνθύςεη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ησλ εξγαζηώλ ζηνλ επόκελν ηνπ 
δηαγσληζκνύ κεηνδόηε ή ζε πεξίπησζε αλάδεημεο αλαδόρνπ κεηά από 
δηελέξγεηα λέαο δεκνπξαζίαο . 
Σπρόλ δεκίεο ζην αξδεπηηθό δίθηπν θαη ζε θπηά από θαθή ρξήζε ησλ 
εξγαιείσλ θεπνπξηθήο ζα επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
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Άξζξν 16 
 
 ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 
Ο αλάδνρνο ζα πιεξώλεηαη θάζε κήλα , κεηά από βεβαίσζε ηνπ Ο.Λ.Κ Α.Δ  
όηη εθηειέζηεθαλ ζσζηά νη πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο αθνύ πξνζθνκίζεη :  
α) Σηκνιόγην  
β) Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα  
γ) Πξσηόθνιιν παξαιαβήο ησλ εξγαζηώλ  
δ) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα  
ε) Θεσξεκέλε θαηάζηαζε ΗΚΑ  αγνξάο ελζήκσλ ηνπ απαζρνιεζέληνο 
πξνζσπηθνύ (αληίγξαθν κηζζνινγίνπ θαη ζειίδαο αγνξάο ελζήκσλ ηνπ 
πξνεγνύκελνπ κήλα ) . 
 

Άξζξν 17 
 
 
 ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ  
 
Αξκόδηα  γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ δηαθνξώλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο , ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Καβάιαο . 
 
 
 
 
 
 
        ΚΑΒΑΛΑ   30 ΗΟΤΛΗΟΤ 2013 
 
                                                            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
                                                                       & 
                                                    Γ/ΝΧΝ   ΤΜΒΟΤΛΟ 
                                                           
 
 
 
                                                ΥΡΖΣΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟ ΖΛΗΑΓΖ 
       
                                                         
 


