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  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

• του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

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

• του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 

3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

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

Υπουργού Οικονομικών 

• Το Ν.4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ υποπαρ. Ζ.5 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση 

των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

• Την αριθμ. Π1/2390 απόφαση (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

• Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) κεφ. Β. άρθρο 22Β «περί ηλεκτρονικών 

πλειστηριασμών» 

• Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» 

• Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου  20-

6277.004 ποσού 46.912,50 €, και την Α-705/20-04-2016 Π.Α.Υ 

• την μελέτη της  τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χανίων 

• την υπ' αριθ. 299/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:ΩΜΣΤΩΗ5-Β3Ρ) 

σχετικά με την έγκριση της  πίστωσης της εν λόγω εργασίας  

• την υπ' αριθ. 383/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση 

των όρων της διακήρυξης  

• την υπ' αριθ.632/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κήρυξης του 

διαγωνισμού άγονου και επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τους ίδιους  όρους.  

• Την υπ'αριθ. 241/13-07-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  

           

    Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 

    Πρόχειρο Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την εργασία: 

παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)”  προϋπολογισμού  46.912,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Το 

κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη  αρκεί να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.  



Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου και η περιγραφή του έργου, αναφέρονται στην 

μελέτη – τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου. 

 

Άρθρο 1: Τρόπος - χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού- διαδικτυακός τόπος  

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  (10) ημερών,  

από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό 

Τύπο,  στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

ν.4155/13 (ΦΕΚ/120/Α/29-05-2013) και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013. 
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 08 /08 /2016  

ΩΡΑ: 08:00  

 

16 /08 /2016  

ΩΡΑ: 15:30  

 

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.)≫ 

 

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό  διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  Α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά  που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω από αυτήν επάγγελμα, 

που είναι σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας, το τρέχον έτος του διαγωνισμού. 

Β) Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων  

Γ) Οι συνεταιρισμοί από αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας  



Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) 

απαιτείται: 

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής, και 

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του 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 Identification 

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: 

1. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική 

2. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για 

τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 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) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 

στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 

του Συστήματος. 

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. 

 

 Άρθρο 3: Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

 (1) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά≫ 

και  

 (2) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη≪Οικονομική Προσφορά≫. 

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. 

 

3.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου  ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά≫ 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά≫ 

υποβάλλονται εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού σε μορφή αρχείου .pdf 

σύμφωνα με το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  

Τα παρακάτω 5.1.1. δικαιολογητικά συμμετοχής  καθώς και τα στοιχεία 5.1.2 της τεχνικής 

προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να 

φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα   δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου ≪Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά≫ που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 

στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς.  



Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου των 

δικαιολογητικών της προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από το Πρωτόκολλο του 

Δήμου Χανίων  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η φράση δικαιολογητικά συμμετοχής για το διαγωνισμό”.........” 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

- Ο αριθμός και ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης.  

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

-Τα στοιχεία του αποστολέα.  

 

 Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται 

 

3.1.1.  Δικαιολογητικά συμμετοχής 

α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου,  που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες  πριν από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

β) Βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων 

    γ)Ενημερότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης(ασφαλιστική ενημερότητα)  

      δ)Ενημερότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή φόρων(φορολογική 

ενημερότητα) της επιχείρησης  

ε) Υπεύθυνη  δήλωση  του Ν.1599/1986 στις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει  ότι: 

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας   

έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. 

-  ότι η προσφορά του ισχύει και τον  δεσμεύει για  εξήντα ημέρες  από την επόμενη ημέρα    

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του. 

-  ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, 

ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει 

αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

στ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη πρόσφορα και 

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. 

I. Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως 

τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο. 

II. Οι Ο.Ε, Ε.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 

τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την  

σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η. 



III. Οι Ι.Κ.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 

τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την  

σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η. 

IV. Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 

τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την  

σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε). 

 

V. Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήμερα εναρμονισμένου 

σε ενιαίο  κείμενο μετά την τελευταία τροποποίηση καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί 

στην αρμόδια διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και 

Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις 

του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)  στο οποίο έχει δημοσιευτεί η 

συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής 

και ορισμός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, για 

την υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των υπεύθυνων 

δηλώσεων.  

 

Ο Δήμος Χανίων επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στο Π.Δ.28/80, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

Βάσει  του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται η υποχρέωση  

υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις 

δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”. 

Συνεπώς γίνονται αποδεκτά  τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 

Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στην ρύθμιση. 

Περαιτέρω καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια 

των στοιχείων. 

3.1.2.  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 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.  

 

1. Τεχνική Έκθεση  στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς,  η επιφάνεια, η θέση 

και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που οφείλει να διαθέτει ο ανάδοχος και 

η οποία θέση θα πρέπει  να βρίσκεται εντός του Δήμο Χανίων, σύμφωνα με την 

τεχνική έκθεση. 

2. Δήλωση του Ν1599/1986 με την οποία να δηλώνει ότι: «έχει την δυνατότητα, την 

εμπειρία και την ικανότητα να αναλάβει την εκτέλεση των προβλεπόμενων 

εργασιών,  ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό και ότι θα τηρεί 

τους απαιτούμενους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της λειτουργίας του χώρου.  

3. Την απαιτούμενη γι’αυτήν την διαδικασία άδεια για την διαχείριση μη επικίνδυνων 

Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις ( ΑΕΚΚ). 

4. Την   Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ στην οποία θα 

περιλαμβάνονται οι τύποι κατά ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) που 

μπορούν να υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης. 

 

3.2.  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου  ≪Οικονομική Προσφορά≫ 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη ≪Οικονομική Προσφορά≫ περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα. 

 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 σύνολο της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα ηλεκτρονικά αρχεία p.d.f 

 

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

α. H προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά,  

η οποία  πρέπει να  είναι  σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων το σύνολο των επιβαρύνσεων 



(φόροι ασφάλιστρα κλπ  υπέρ τρίτων κρατήσεων) εκτός ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται 

χωριστά.  

β. Η συνολική τιμή εκτός ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 

γ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

  

Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

Αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά  είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Διευκρινήσεις: 

Σημειώνεται ότι ο Οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει και το Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται στην διακήρυξη το οποίο θα το υποβάλλει 

ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του  ΕΣΗΔΗΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο από 

αυτόν.   Στο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς αναφέρεται τιμή μονάδας ανά τόνο για δύο 

κατηγορίες αποβλήτων. Η προσφερόμενη αυτή τιμή ανά τόνο που θα δοθεί από τον 

Οικονομικό φορέα,  θα είναι και η τιμή που θα τιμολογεί κάθε μήνα με τις αντίστοιχες 

ποσότητες των αποβλήτων βάση των ζυγολογίων. Οι ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτων 

που αναφέρονται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς είναι ενδεικτικές, συνεπώς είναι 

ευνόητο ότι μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν  κατά 

την διάρκεια του έτους  που θα έχει ισχύ  το συμφωνητικό. Σε καμία περίπτωση όμως το 

ποσό του συμφωνητικού δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 46.912,50 €.  

 

 

Άρθρο 4: Χρόνος ισχύς προσφορών  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστημα εξήντα (60) 

ημερών,  το οποίο και θα πρέπει να αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος 

στον διαγωνισμό. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 

αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας 

που διέπει τον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 5: Εγγυητική  Επιστολή   

5.1 Φορείς έκδοσης εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται, παρέχεται με εγγυητικές επιστολές 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 του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 



5.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η οποία εκδίδεται υπέρ του φορέα που 

θα υπογραφεί η σύμβαση δηλαδή του Δήμου Χανίων  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της εργασίας και 

ύστερα  από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.(άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014)  

    

Άρθρο 6:  Ενστάσεις  

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από την κείμενη νομοθεσία , μέσω του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων 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.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω του Συστήματος,  μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 

την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.  

 

 

 Άρθρο 7: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 22/08/2016  και ώρα 8.30 

π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, 

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. 

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 λάβουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν. 



 

 Άρθρο 8. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Δήμος  προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων του,  εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.  

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• 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 υπο−φακέλων 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. 

Άρθρο 9:  Κατακύρωση Διαγωνισμού 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή αρκεί να πληροί  τις 

τεχνικές προδιαγραφές.  

Στον ανάδοχο  στον οποίο θα γίνει η  κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση για την  

προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  Ο ανάδοχος  στον οποίο  ανατέθηκε η εργασία , 

υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

Άρθρο 10:  Σύμβαση 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη η σχετική σύμβαση  

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της εργασίας  και τουλάχιστον τα εξής:  

 α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

 β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

 γ. Την τιμή.  



 δ. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της εργασίας .  

 ε. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

 ζ. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  

 η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  

 θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων 

ή παραδρομών.  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 

συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να 

προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.  

 

Άρθρο 11:  Τρόπος Πληρωμής 

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας ο ανάδοχος θα  πρέπει να συνεργάζεται με την 

Δ/νση Περιβάλλοντος –Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων για την οργάνωση του 

προγράμματος και την εκτέλεση του. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από έκδοση μηνιαίου τιμολογίου παροχής 

υπηρεσιών βάσει των επίσημων ζυγολογίων και εγγράφων όπου θα φαίνεται η προς 

πιστοποίηση ποσότητα και η φύση των προϊόντων ΑΕΚΚ ,  το οποίο θα εγκρίνεται από την 

Δ/νση Περιβάλλοντος –Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων.  

Η αξία αυτή θα καταβάλλεται  μέσα σε χρόνο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή  

του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και την ολοκλήρωση  όλων των 

απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών, εφόσον δεν θα 

υπάρχουν νομικά κωλύματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του 

ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες 

κρατήσεις. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα 

αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του 

Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.02.2011  για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ 

της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Άρθρο 12: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με  όλες τις  νόμιμες κρατήσεις, καθώς  και για τα έξοδα δημοσίευσης 



στις  εφημερίδες  της περίληψης της διακήρυξης  και τυχόν επαναληπτικών διαγωνισμών. 

 

Άρθρο 13:  Παραλαβή Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 

Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα 

μέρη αυτής διατίθεται εκτός από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και  από  το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135, Πληροφορίες  

Γρ. Προμηθειών τηλ. 2821341760 εσωτ:3) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από 

το  site του Δήμου Χανίων  www.chania.gr 

 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν από την αρμόδια υπηρεσία 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη μέσω της 

διαδικτυακής πύλης και δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις ή διευκρινίσεις που 

δίδονται προφορικά από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι 

οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

      ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο Καλλικρατικός ∆ήµος Χανίων καλύ̟τει συνολική έκταση ̟ερί̟ου 356 km2 και 

διαθέτει 108.642 µόνιµους κατοίκους. Ο εν λόγω ̟ληθυσµός στην ̟ραγµατικότητα 

αυξάνεται σηµαντικά, σε συγκεκριµένες ̟εριόδους του έτους, λόγω αφενός της 

̟αρουσίας φοιτητών και σ̟ουδαστών  και αφετέρου της άφιξης µεγάλου αριθµού 

τουριστών.  

Μεταξύ των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου Χανίων συµ̟εριλαµβάνεται η α̟οκοµιδή και 

η διαχείριση αστικών α̟ορριµµάτων, αλλά και άλλης φύσεως α̟οβλήτων (̟.χ. 

βιοµηχανικών, λαϊκών αγορών, κ.α.), ̟ου ̟αράγονται α̟ό τον ̟ροαναφερόµενο 

̟ληθυσµό, σε ολόκληρη την έκτασή του. Βασική ε̟ίσης αρµοδιότητά του α̟οτελεί η 



καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, µέσω της α̟οµάκρυνσης διαφόρων ειδών 

α̟οβλήτων. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση ο ∆ήµος Χανίων συνεργάζεται µε τη ∆ιαδηµοτική 

Ε̟ιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Α̟οβλήτων (∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.), η ο̟οία µέσω 

̟ρογραµµατικών συµβάσεων, έχει αναλάβει την τελική διάθεση των οικιακών 

στερεών α̟οβλήτων του ∆ήµου Χανίων, καθώς ε̟ίσης και την ενίσχυση του 

µηχανισµού καθαριότητας αυτού και ̟ιο συγκεκριµένα του µηχανισµού συλλογής 

και µεταφοράς στερεών α̟οβλήτων του ∆ήµου Χανίων σε συγκεκριµένες ̟εριοχές 

ε̟ιµέρους ∆ηµοτικών Ενοτήτων του. 

Σηµαντικότατο ̟ρόβληµα α̟οτελεί η διαχείριση  των Α̟οβλήτων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), τα ο̟οία ̟ροκύ̟τουν κυρίως α̟ό 

δραστηριότητες ιδιωτών, όσο και α̟ό την εκτέλεση δηµοσίων έργων.  Γενικά,  τα 

ΑΕΚΚ ̟ροέρχονται α̟ό τις ̟αρακάτω δραστηριότητες: 

• Οικοδοµικές εργασίες (ό̟ως  ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, 

ε̟ισκευές , ̟εριφράξεις κλ̟) 

• Τεχνικά έργα υ̟οδοµών (κατεδαφίσεις, κατασκευές ή  ε̟ιδιορθώσεις 

δρόµων, ̟εζοδορµίων, α̟οχετευτικών δικτύων, ανα̟λάσεις κλ̟)  

• Μονάδες ̟αραγωγής σκυροδέµατος και ̟ροϊόντων αυτού 

• Φυσικές / τεχνολογικές καταστροφές  ( σεισµοί, ̟ληµµύρες, κατολισθήσεις 

κλ̟) 

Οι Περιβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις α̟ό την ανεξέλεγκτη α̟όρριψη των Α.Ε.Κ.Κ., 

αφορούν συνο̟τικά: 

Ο̟τική ρύ̟ανση, Αισθητική υ̟οβάθµιση, ρύ̟ανση υ̟οδοχέων αγωγών οµβρίων 

υδάτων (ρέµατα, ̟οτάµια, υδροφόρος ορίζοντας) , αέρια ρύ̟ανση (σκόνη), 

δυσκολίες διέλευσης ̟εζών και οχηµάτων, α̟όφραξη φρεατίων σε ̟ερί̟τωση 

έντονων βροχο̟τώσεων κά 

Ο ∆ήµος Χανίων οφείλει να µεριµνήσει για την ορθή διαχείριση των εν λόγω 

̟ροϊόντων, ώστε να α̟οτρέ̟εται η ανεξέλεγκτη, ̟αράνοµη ενα̟όθεσή τους σε 

κοινόχρηστους (̟.χ. δρόµους) ή εν γένει ακατάλληλους χώρους (̟.χ. ρέµατα), 

φαινόµενο το ο̟οίο δυστυχώς είναι σχεδόν καθηµερινό. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι η αρµόδια υ̟ηρεσία του ∆ήµου Χανίων (∆/νση Καθαριότητας Π.&Π) 

υ̟ολογίζει ότι υ̟άρχουν ̟ερίοδοι ̟ου συλλέγονται έως και 30τόνοι τέτοιων 

̟ροϊόντων καθηµερινά.  Η ορθή διαχείριση αφορά  στην εναλλακτική διαχείριση 

των εν λόγω α̟οβλήτων  µε την ε̟αναχρησιµο̟οίηση χρήσιµων υλικών,  την 



̟ροώθηση για ανακύκλωση σε εγκεκριµένες βιοµηχανίες υλικών ̟ου δύναται να 

ανακυκλωθούν και τη θραύση των αδρανών υλικών για την ̟αραγωγή 

διαβαθµισµένου κλάσµατος δοµικών υλικών.  Τα  µη αξιο̟οιήσιµα υ̟ολείµµατα 

της διαδικασίας θα οδηγούνται σε αδειοδοτηµένο ΧΥΤΑ ή για την α̟οκατάσταση 

λατοµικών χώρων µε υ̟οχρέωση του αναδόχου.  

Τα οφέλη α̟ό την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ, είναι µεταξύ άλλων, ότι : 

� Συντελεί στην εξοικονόµηση φυσικών ̟όρων, 

� στην µείωση εκ̟οµ̟ών αερίων υ̟εύθυνων για την κλιµατική αλλαγή,   

� στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,  

� στην ευαισθητο̟οίηση των κατοίκων –̟ολιτών σε ̟εριβαλλοντικά θέµατα, 

� στην ανάδειξη του φυσικού και ̟ολιτισµικού ̟λούτου της ̟εριοχής,  

� στη βελτίωση του ευρύτερου οικονοµικού κλίµατος ( τουρισµός κλ̟) .  

 

Λαµβάνοντας υ̟όψη τα ̟αρα̟άνω και ε̟ειδή : 

� Η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. δεν έχει τη δυνατότητα διαχείρισης τέτοιου είδους α̟οβλήτων , 

� Ο ∆ήµος δεν έχει την δυνατότητα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης  σύµφωνα µε τους 

όρους ̟ου τίθονται στην κείµενη νοµοθεσία  ενώ  ταυτόχρονα  οφείλει να 

αναζητήσει τρό̟ους και δυνατότητες κάλυψης των υφιστάµενων αναγκών,  

αυτόνοµα, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό ̟λαίσια.   

Για αυτό κρίνεται αναγκαία η εκδήλωση αιτήµατος ̟αροχής υ̟ηρεσιών για την 

“Παραλαβή & διαχείριση µη ε̟ικίνδυνων α̟οβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 2016”.  

Με αυτόν τον τρό̟ο ο ∆ήµος Χανίων θα εξασφαλίσει την αδιάκο̟η εξυ̟ηρέτηση 

του ̟ληθυσµού του, µε άµεση και ορθή συλλογή και διαχείριση των ΑΕΚΚ και κατ' 

ε̟έκταση την ουσιαστική ̟ροστασία του φυσικού και ανθρω̟ογενούς 

̟εριβάλλοντός του, σύµφωνα µε τους όρους της υ̟’ 

Αριθ΄36259/1757/Ε103(ΦΕΚ1312/Β’/240-08-2010) ΚΥΑ ̟ου αφορά «Μέτρα, όροι 

και ̟ρογράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των α̟οβλήτων α̟ό εκσκαφές , 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).  

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της υ̟ηρεσίας θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε διαγωνισµό και 

µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ̟αραλαβής και διαχείρισης σε ευρώ 

ανά τόνο ̟αραγόµενου α̟οβλήτου  (€/τόνο) κατ’ εφαρµογή των διατάξεων ̟ου 

διέ̟ουν τον σχετικό διαγωνισµό. 

 



Β.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η µελέτη αυτή  αφορά την εργασία « Παραλαβής και ∆ιαχείρισης µη ε̟ικίνδυνων 

Α̟οβλήτων , Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 2016 » του ∆ήµου Χανίων. 

Βάσει της µέχρι σήµερα εµ̟ειρίας της ∆/νουσας Υ̟ηρεσίας(∆/νση Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου  ∆ήµου) , τα ̟ρος ̟αραλαβή και διαχείριση α̟όβλητα 

δύναται να χαρακτηριστούν, ανάλογα µε τη σύνθεση τους,   ως ̟αρακάτω:  

1. Μ̟άζα καθαρά ( οικοδοµικά α̟ορρίµµατα , µ̟ετόν , τούβλα, ̟λακάκια , 

µάρµαρα)  

2. Μ̟άζα µε α̟ορρίµµατα ( οικοδοµικά α̟ορρίµµατα , µ̟ετόν , τούβλα , 

̟λακάκια, µάρµαρα  µαζί µε λοι̟ά α̟ορρίµµατα ό̟ως σακούλες , ξυλο̟αλέτες 

, χαρτιά , κουφώµατα, ̟λαστικά, γυαλί, ̟ροϊόντα κη̟ευτικών εργασιών κά)  

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ̟αραλαβή και διαχείριση των εν λόγω α̟οβλήτων τα 

ο̟οία θα οδηγούνται µε µεταφορικά µέσα  του ∆ήµου στον  χώρο του. 

Με τον όρο διαχείριση εννοούµε τον διαχωρισµό  των α̟οβλήτων, την  

ε̟αναχρησιµο̟οίηση χρήσιµων υλικών, την ̟ροώθηση για ανακύκλωση  των 

ανακτηµένων ̟λαστικών, γυαλιού, χαρτιού κλ̟  και  τη θραύση των αδρανών υλικών 

για την ̟αραγωγή διαβαθµισµένου κλάσµατος δοµικών υλικών.  Τα  µη 

αξιο̟οιήσιµα υ̟ολείµµατα της διαδικασίας θα οδηγούνται σε αδειοδοτηµένο ΧΥΤΑ 

ή για την α̟οκατάσταση λατοµικών χώρων,  µε υ̟οχρέωση του αναδόχου. 

Τονίζεται ότι, η ̟ερισυλλογή και η µεταφορά  των α̟ορριµµάτων στις εγκαταστάσεις 

του αναδόχου θα γίνεται µε οχήµατα του ∆ήµου Χανίων  α̟ό όλα τα σηµεία των 

διοικητικών ορίων του ∆ήµου. Συνε̟ώς,   για λόγους καθαρά οικονοµικούς, 

λαµβάνοντας υ̟όψη  την έκταση του Καλλικρατικού ∆ήµου Χανίων, θα ̟ρέ̟ει οι 

εγκαταστάσεις  του αναδόχου να έχουν έδρα  τον ∆ήµο Χανίων. 

 

 

 

 

 

Β1. Υ̟οχρεώσεις Αναδόχου  

Ο  Ανάδοχος υ̟οχρεούται: 

1. Να διαθέτει άδεια διαχείρισης στερεών µη ε̟ικίνδυνων Α̟οβλήτων  α̟ό 

Εκσκαφές , Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 



2. Να διαθέτει  Α̟όφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ στην 

ο̟οία θα ̟εριλαµβάνονται οι τύ̟οι κατά ΕΚΑ (Ευρω̟αϊκός Κατάλογος 

Α̟οβλήτων) ̟ου µ̟ορούν να υ̟οβληθούν σε εργασία διαχείρισης  . 

3. Να τηρεί µητρώο στο ο̟οίο θα αναγράφεται κατ’ ελάχιστον:  η ̟οσότητα, η 

σύνθεση (µ̟άζα καθαρά ή µ̟άζα µε α̟ορρίµµατα),  η ηµεροµηνία ̟αραλαβής 

και το µέσω µεταφοράς των α̟οβλήτων, το ο̟οίο θα ε̟ικυρώνεται α̟ό τον 

εκάστοτε µεταφορέα.  

 

Β2. Υ̟οχρεώσεις ∆ήµου Χανίων  

Ο ∆ήµος Χανίων υ̟οχρεούται: 

3. Να συλλέγει και να µεταφέρει στον χώρο του Αναδόχου τα ̟ρος διαχείριση 

α̟όβλητα. 

4. Να εγκρίνει το ακριβές αρχείο των ̟οσοτήτων και του τύ̟ου των ̟ροϊόντων, 

̟ου ̟αραδίδει. 

5. Να καταβάλει σε µηνιαία  βάση το κόστος της διαχείρισης των α̟οβλήτων, βάσει 

του ̟ροαναφερόµενου αρχείο 

 

 

 

Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Λόγω της φύσης  των εργασιών και της α̟ροσδιοριστίας των αναγκών ̟ου ̟ιθανών 

να ̟ροκύψουν,  οι ακριβείς ̟οσότητες των α̟οβλήτων ̟ου θα µεταφερθούν δεν 

µ̟ορούν να ̟ροµετρηθούν µε ακρίβεια  και για αυτό οι ̟οσότητες ̟ου 

αναγράφονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα  είναι ενδεικτικές, βασιζόµενες σε στατιστικά 

στοιχεία ̟ροηγούµενης χρήσης της ∆/νσης Κ.Π.κ.Π του ∆ήµου.  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€/tn) 

 

Ενδεικτική 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(TONOI) 

 

∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 ∆ιαχείριση 

καθαρών  µ̟αζών 

 

Τόνος (tn) 

 

7,00 

 

490,00 

 

3.430,00 



2 ∆ιαχείριση 

µ̟αζών µε 

α̟ορρίµµατα 

 

Τόνος (tn) 
     15,00 

2.314,016 
 

34.710,24 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 

38.140,24 
 

 

Η ∆α̟άνη θα αντιµετω̟ιστεί α̟ό τις ̟ιστώσεις του ̟ροϋ̟ολογισµού ∆ήµου Χανίων 

του έτους 2016 και συγκεκριµένα α̟ό τον κωδικό K.A. Εξόδων 20-6277.004 και µέχρι 

το ̟οσό ̟ου είναι εγγεγραµµένο στον ̟ροϋ̟ολογισµό του ∆ήµου, ήτοι  46.912,50 € 

συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (24%)                                                   

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  Αντικείµενο συγγραφής 

Η ̟αρούσα συγγραφή αφορά στην υ̟ηρεσία «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ 2016»   ̟ου εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης 

τους.  

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση  της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

του Π∆/τος  28/80  

του ισχύοντος ∆ηµοτικού και κοινοτικού Κώδικα 

 

Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Σύµβαση 

β. Η διακήρυξη του διαγωνισµού  

γ. Η υ̟οβληθείσα Οικονοµική και Τεχνική Προσφορά 

δ. Η  Τεχνική ̟εριγραφή 

ε. Ο ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός  

στ. Η συγγραφή Υ̟οχρεώσεων 

 

Άρθρο 4ο :Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της αξίας της σύµβασης  εργασίας χωρίς 

ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν4281/2014(ΦΕΚ 160Α/2014) 

 

Άρθρο 5ο :Χρόνος εκτέλεσης του έργου 



Η ̟ροθεσµία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε ένα (1) έτος  α̟ό την υ̟ογραφή της 

σχετικής σύµβασης.   

 

Άρθρο 6ο :Υ̟οχρεώσεις του αναδόχου  

 
6.1 H συµµετοχή στην διαδικασία µε την υ̟οβολή ̟ροσφοράς α̟οτελεί αµάχητο 
τεκµήριο, ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν λάβει γνώση της φύσης των εργασιών  και 
έχουν ̟λήρη γνώση των γενικών και το̟ικών συνθηκών.   
6.2. Ο ανάδοχος τελεί ̟άντοτε υ̟ό την ε̟ο̟τεία της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας  του 
∆ήµου Χανίων  ̟ρος τις εντολές και οδηγίες της ο̟οίας οφείλει να συµµορφώνεται 
6.3. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να εφαρµόζει τις ̟ερί τάξεως και ασφάλειας ε̟ί 
ατυχηµάτων αστυνοµικές διατάξεις και έχει την α̟οκλειστική ευθύνη για 
ο̟οιοδή̟οτε ατύχηµα ή βλάβη, ̟ου θα συµβεί στον ίδιο, στο ̟ροσω̟ικό του ή 
τρίτους α̟ό ενέργειες ̟ου έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση της εργασίας 
Ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει τον εξο̟λισµό και την τεχνογνωσία για τη 
εκτέλεση της εργασίας. Ο µηχανολογικός εξο̟λισµός ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί θα 
̟ρέ̟ει να είναι εφοδιασµένος µε τις νόµιµες άδειες (άδεια χρήσης µηχανήµατος κ.α.) 
και ̟ιστο̟οιήσεις. 
6.4. Σε ̟ερί̟τωση βλάβης του µηχανολογικού εξο̟λισµού ή καθοιονδή̟οτε τρό̟ο 
αδυναµίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται στην άµεση αντικατάσταση 
του µε άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το ̟ροβλε̟όµενο ̟ρόγραµµα εργασιών χωρίς 
διακο̟ή. Η διακο̟ή εργασιών δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί το χρονικό διάστηµα 24 ωρών. 
Υ̟οχρεούται να ειδο̟οιήσει άµεσα την αρµόδια υ̟ηρεσία για την αδυναµία 
εκτέλεσης της ̟ρογραµµατισµένης εργασίας και να ενηµερώσει µε ̟οιο τρό̟ο και σε 
̟όσο χρονικό διάστηµα ̟ροβλέ̟ει να ̟ροβεί στην ε̟ανόρθωσητης. 
 
6.5. Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την ̟ρόληψη ατυχηµάτων στο 
̟ροσω̟ικό του ή στο ̟ροσω̟ικό του εργοδότη, ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο, ώστε να 
εξαλείφονται ή να ελαχιστο̟οιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή ε̟αγγελµατικών 
ασθενειών κατά την φάση εκτέλεσης εργασιών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Στα ̟λαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται:  
Να ̟αρέχει µέσα ατοµικής ̟ροστασίας, να ε̟ιβλέ̟ει ανελλι̟ώς την ορθή εφαρµογή 
των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει/εκ̟αιδεύει 
για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 
γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
6.6. Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νοµοθεσία  ̟ερί µέτρων ασφαλείας, 
εργοταξιακής σήµανσης, ̟ερί µέτρων υγιεινής κλ̟ α̟οδεχόµενος ότι είναι ο µόνος 
και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος ̟οινικά και αστικά, για ο̟οιαδή̟οτε ατύχηµα  ήθελε 
̟ροκληθεί α̟ό αµέλεια εφαρµογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει 
υ̟οχρεώσεων του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
 
6.7. Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να εξασφαλίσει τις α̟αραίτητες άδειες και 
εγκρίσεις ̟ου α̟αιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.  
 

 Άρθρο 7ο :     Αναθεώρηση τιµών  



Οι τιµές  δεν υ̟όκεινται σε καµία αναθεώρηση για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή αιτία, αλλά  

̟αραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 

 

Άρθρο 8ο  Ανωτέρα Βία  

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε α̟ρόβλε̟το και τυχαίο γεγονός ̟ου είναι αδύνατο 
να ̟ροβλεφθεί έστω και εάν για την ̟ρόβλεψη και α̟οτρο̟ή της ε̟έλευσης του 
καταβλήθηκε υ̟ερβολική ε̟ιµέλεια και ε̟ιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και α̟ρόβλε̟τα φυσικά γεγονότα, 
̟υρκαγιά ̟ου οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε ̟εριστάσεις για τις ο̟οίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυ̟αίτιοι, αιφνιδιαστική α̟εργία ̟ροσω̟ικού, 
̟όλεµος, αιφνίδια ασθένεια του ̟ροσω̟ικού του εντολοδόχου κ.α. στην ̟ερί̟τωση 
κατά την ο̟οία υ̟άρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδο̟οιήσει 
αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια σε συνεργασία µε 
το άλλο µέρος για να υ̟ερβεί τις συνέ̟ειες και τα ̟ροβλήµατα ̟ου ανέκυψαν λόγω 
της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος ̟ερί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
̟ροσαρµοζόµενος ανάλογα. 
 

Άρθρο 9ο :     Τρό̟ος ̟ληρωµής 

 
Για την εκτέλεση της ̟αρα̟άνω εργασίας ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να συνεργάζεται µε 
την υ̟ηρεσία για την οργάνωση του ̟ρογράµµατος και την εκτέλεσή του.   
Η ̟ιστο̟οίηση της α̟οζηµίωσης του αναδόχου για τις ̟αρεχόµενες εργασίες 
̟αραλαβής και διαχείρισης των ΑΕΚΚ. θα γίνεται µε την ̟ροσκόµιση των ε̟ίσηµων 
ζυγολογίων και εγγράφων α̟ό το συµβαλλόµενο εγκεκριµένο ΑΕΚΚ ό̟ου θα 
φαίνεται η ̟ρος ̟ιστο̟οίηση ̟οσότητα και η φύση των ̟ροϊόντων ΑΕΚΚ. 
Για την εκτέλεση της ̟αρα̟άνω εργασίας η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο 
̟οσόν ̟ου θα διαµορφωθεί, µετά την ̟ροσφορά ̟ου θα δώσει ε̟ί της τιµής του 
ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού της µελέτης (σύµφωνα µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές 
της), ̟ροκειµένου να είναι µειοδότης. 
Η καταβολή του ως άνω ̟οσού γίνεται και τµηµατικά ύστερα α̟ό έκδοση σχετικού 
δελτίου ̟αροχής υ̟ηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα µε την εξέλιξη των 
εργασιών, εφόσον δεν υ̟άρχουν νοµικά κολλήµατα και µετά τον ̟ρολη̟τικό έλεγχο 
α̟ό τον ε̟ίτρο̟ο του ελεγκτικού συνεδρίου  σύµφωνα µε τον ν.  3202/2003 
Στο ̟οσό της αµοιβής συµ̟εριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 
και βάρη. Η αµοιβή δεν υ̟όκειται σε καµία αναθεώρηση για ο̟οιοδή̟οτε λόγο και 
αιτία και ̟αραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της 
εντολής. 
 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υ̟έρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων 

ή τρίτων ̟ου ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµο̟ρασίας. 

 

Άρθρο 12ο :     Ε̟ίλυση διαφορών 

Οι διαφορές ̟ου θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, ε̟ιλύονται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 



 

                                                                                        
Εγκρίθηκε                                            Θεωρήθηκε   

     Για τη σύνταξη 
 
 
 
Μαρία ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ   
Μηχ/κός Ορυκτών 
Πόρων  

Ο Προϊστάµενος 
Τµήµατος Μελετών 

 
 

Περικλής ΒΑΚΑΛΗΣ  
Πολιτ ικός Μηχ/κός 

                 Ο ∆/ντης  Τεχνικών  
                Υ̟ηρεσιών  ∆ήµου Χανίων 

 
 

  Σοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
               Πολ/κός Μηχ/κός 

 

 


