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ΘΕΜΑ: Απάκηεζε ζε αίηεμα πανμπήξ ζομπιενωμαηηθώκ πιενμθμνηώκ - δηεοθνηκήζεωκ  

         ε απάκηεζε ημο από 4/3/2015 αηηήμαηόξ ζαξ, γηα πανμπή ζομπιενςμαηηθώκ πιενμθμνηώκ  

επί ηεξ οπ’ ανηζ. πνςη. 2324/2015 δηαθήνολεξ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο - πμο αθμνά ζημκ 

Ηιεθηνμκηθό Δηεζκή Ακμηθηό Δεμόζημ Μεημδμηηθό Δηαγςκηζμό με ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ με 

θνηηήνημ θαηαθύνςζεξ ηεκ παμειόηενε πνμζθμνά, με πμζμζηό έθπηςζεξ ζε αθέναηεξ μμκάδεξ επί 

ημηξ εθαηό (%) επί ημο δεμμπναημύμεκμο πμζμύ, γηα ηεκ επηιμγή Ακαδόπμο γηα ηε ζύκαρε 

δεμόζηαξ ζύμβαζεξ πανμπήξ οπενεζηώκ «Απμθμμηδή απμννημμάηςκ θαη θαζανηζμόξ θμηκμπνήζηςκ 

πώνςκ ηςκ Δεμμηηθώκ - Σμπηθώκ θμηκμηήηςκ  ημο Δήμμο Υενζμκήζμο» - ζαξ γκςνίδμομε ηα 

ελήξ: 

Ενώηεζε 1ε α) Πμηα είκαη ε αθνηβήξ ενμεκεία ημο ακηίζημηπμο ένγμο β) Πνέπεη κα 

είκαη έκα ακηίζημηπμ ένγμ ωξ πνμξ ηε θύζε ημο, δειαδή πνέπεη κα πενηιαμβάκεη 

απμθμμηδή απμννημμάηωκ, μεπακηθή μδμζάνωζε με ακαννμθεηηθό ζάνωζνμ, πιύζε 

θάδωκ, πεηνωκαθηηθό θαζανηζμό, πιύζε δνόμωκ θαη πεδμδνμμίωκ θιπ. γ) Πνέπεη κα 

είκαη ένγμ ακηίζημηπμο μεγέζμοξ, δειαδή πνέπεη κα είκαη ένγμ ίζμο ημοιάπηζημκ 

εηήζημο πνμϋπμιμγηζμμύ, επηηνέπεηαη απόθιηζε εάκ θαη πόζε. 

Απάκηεζε ζηεκ ενώηεζε 1ε  
ημ άνζνμ 7 ηεξ δηαθήνολεξ ακαθένεη:   3. Ρεηή ακαιοηηθή οπεύζοκε δήιςζε ημο Ν. 1599/86 
γηα εθηέιεζε ή με ακηίζημηπςκ ενγαζηώκ με ηηξ πνμζθενόμεκεξ ενγαζίεξ πμο ζα ακαθένεη με 
ιεπημμένεηα ζε πίκαθα ημοξ ΟΣΑ θαη άιιμοξ θμνείξ ζηεκ Γιιάδα ή ημ ελςηενηθό όπμο έπμοκ 
εθηειέζεη (ημοιάπηζημκ έκα ακηίζημηπμ ένγμ ηεκ ηειεοηαία ηνηεηία).  Γπίζεμα απμδεηθηηθά έγγναθα 

πμο ζα απμδεηθκύμοκ ηεκ ζομβαηηθή θαη πιήνε εθηέιεζε ακηίζημηπςκ ενγαζηώκ (ζομβάζεηξ, 

ζοζηαηηθέξ επηζημιέξ, βεβαηώζεηξ θαιήξ εθηέιεζεξ).  

 Καηά ζοκέπεηα πνέπεη κα είκαη έκα ακηίζημηπμ ένγμ ςξ πνμξ ηε θύζε ημο, δειαδή πνέπεη 

κα πενηιαμβάκεη ηηξ πνμζθενόμεκεξ ενγαζίεξ θαη ακ όπη όιεξ ζίγμονα αοηέξ με βανύκμοζα 

ζεμαζία όπςξ ηεκ απμθμμηδή θαη μεηαθμνά απμννημμάηςκ (μγθςδώκ, μηθηαθώκ) μεπακηθή 

μδμζάνςζε, πεηνςκαθηηθό θαζανηζμό, πιύζε δνόμςκ πεδμδνμμίςκ. 

 Γπίζεξ με ηε θνάζε ακηίζημηπμ ένγμ κμείηαη:  ένγμ ακαιόγμο μεγέζμοξ εηήζημο 

πνμϋπμιμγηζμμύ θαη όπη θαη’ ακάγθε ακηίζημηπμο μεγέζμοξ θαη’ έημξ.  
 

 



 Ενώηεζε 2ε  

ε πενίπηωζε ζομμεημπήξ ζημ δηαγωκηζμό Έκωζεξ Εηαηνεηώκ ή Κμηκμπναλίαξ ημ 

ακηίζημηπμ ένγμ ανθεί κα θαιύπηεηαη από έκα μέιμξ ηεξ Έκωζεξ Εηαηνεηώκ 

/Κμηκμπναλίαξ  

 

 Απάκηεζε ζηεκ 2ε ενώηεζε  

ημ άνζνμ 4 ηεξ δηαθήνολεξ θαη δε ζηε παν. 4.1.  Δηθαίςμα ομμεημπήξ μνίδμκηαη ηα 

ελήξ:  

   ηε δεμμπναζία μπμνμύκ κα ιάβμοκ μένμξ ακαγκςνηζμέκα θοζηθά θαη κμμηθά πνόζςπα, 

ζοκεηαηνηζμμί θαη εκώζεηξ, θμηκμπναλίεξ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά, με ηδία 

πανμοζία ή με ελμοζημδμηεμέκμ εθπνόζςπμ, πμο αζθμύκ ημ ηδηαίηενμ επάγγειμα ηεξ 

πενηγναθόμεκεξ ενγαζίαξ (Δηαπείνηζε απμννημμάηςκ θαη γεκηθέξ ενγαζίεξ θαζανηόηεηαξ) 

θαη απμδεδεηγμέκα ιεηημονγμύκ κόμημα, δηαζέημοκ ημκ απαηημύμεκμ ελμπιηζμό αιιά θαη ηεκ 

ηεπκμγκςζία γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ.  

  

ε πενίπηςζε Έκςζεξ ή θμηκμπναλίαξ ζα πνέπεη όια ηα μέιε ημοξ κα θαιύπημοκ ηηξ 

πνμϋπμζέζεηξ ηεξ ακςηένς παναγνάθμο, κα δηαζέημοκ όια ηα μέιε ημοξ ηα απαηημύμεκα 

δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ ημο άνζνμο 4 .  

Όζμκ αθμνά ηεκ δεημύμεκε εμπεηνία εθηέιεζεξ ακηίζημηπμο ένγμο ανθεί κα θαιύπηεηαη 

από ηεκ εμπεηνία εκόξ μέιμοξ ηεξ Έκςζεξ/Κμηκμπναλίαξ. 

 
                                                                   Ο Αντιδήμαρχοσ Οικονομικών  

                                                                           Πλευράκησ Εμμανουήλ  

 

Ακριβζσ αντίγραφο  
Ο Δ/ντήσ Διοικητικών Υπηρεςιών  
               α.α. 
 
 Η Προϊςταμζνη Τμήματοσ Διοίκηςησ 
          Ταςιοφδη Καλλιρόη 
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