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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΕΡΓΟ:

ΦΟΡΕΑΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΤΗ
ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΙΑ» ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. A.E. (OTA)
59.625,00 € χωρίς ΦΠΑ 23%
73.338,75 € με Φ.Π.Α. 23%
Ίδιοι πόροι Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν την εκμίσθωση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με
χειριστή) για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) για την εκτέλεση διαφόρων
εργασιών στη Β’ φάση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση
«Κορακιά» Ακρωτηρίου Χανίων, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών περίπου.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες αυτές αφορούν:
•
τη διάστρωση και συμπίεση των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α.,
•
τη διάστρωση και ελαφρά συμπίεση υλικού επικάλυψης για την κάλυψη των
απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α.,
•
και διάστρωση υπόβασης και σκύρου για την κατασκευή προσωρινής οδοποιίας στο
Χ.Υ.Τ.Α.,
•
τον καθαρισμό της περιμετρικής τάφρου ομβρίων του Χ.Υ.Τ.Α.,
•
τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων για διάθεση στο Χ.Υ.Τ.Α., εσωτερικά του
γηπέδου των εγκαταστάσεων.
Ο υπό εκμίσθωση ζητούμενος εξοπλισμός χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) – που θα
χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με τον υπάρχοντα εξοπλισμό της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) –
περιλαμβάνει τα παρακάτω μηχανήματα:
1.
Ερπιστριοφόρα τσάπα 1 ½ κ.μ.
2.
Μεγάλο φορτωτή 2 κ.μ. ή D6.
3.
Τριαξονικό ή τετραξονικό φορτηγό 15 m3
4.
JCB.
5.
Ισοπεδωτήρα (Greider).
O προϋπολογισμός του έργου για το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών, ανέρχεται σε
πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ (59.625,00 €) χωρίς ΦΠΑ 23%.

Χανιά, Φεβρουάριος 2011
Ο Συντάξας

Ηρακλής Καραμπατσάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Τεχνολογίας Υπολογιστών
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στη θέση «Κορακιά» του Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων, έχει κατασκευαστεί και
λειτουργεί το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) και ο
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. - Α’ και Β΄ φάση).
Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις πραγματοποιείται η υποδοχή, επεξεργασία και τελική διάθεση
των αστικών απορριμμάτων της Α’ Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Κρήτης,
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Χώρο Υγειονομικής
Ταφής Απορριμμάτων, πραγματοποιούνται σε αυτόν οι εργασίες τελικής διάθεσης
(υγειονομική ταφή) των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των αστικών απορριμμάτων
που πραγματοποιείται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης,
καθώς επίσης και η τελική διάθεση σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων, που δεν έχουν
υποστεί την ανωτέρω επεξεργασία, καθώς και ογκωδών αντικειμένων.
Για την πραγματοποίηση της παραπάνω λειτουργίας, είναι αναγκαία η εκτέλεση των
παρακάτω εργασιών:
•
Η διάστρωση και συμπίεση των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή
εκτελείται καθημερινά και είναι αναγκαία για τη διάστρωση των απορριμμάτων στο
μέτωπο εργασίας διάθεσης των απορριμμάτων που βρίσκεται κάθε φορά σε λειτουργία,
μετά την εκφόρτωσή τους από τα οχήματα μεταφοράς των υπολειμμάτων του
Εργοστασίου ή τα απορριμματοφόρα οχήματα και τη συμπίεση αυτών, έτσι ώστε να
μειώνεται ο όγκος της απορριμματικής μάζας και να γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση του
Χ.Υ.Τ.Α., αλλά και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μελλοντικών καθιζήσεων.
•
Η διάστρωση και ελαφρά συμπίεση του υλικού επικάλυψης για την κάλυψη των
απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή – όπως και η πρώτη - εκτελείται καθημερινά
μετά τη διάστρωση και συμπίεση των απορριμμάτων και είναι αναγκαία για την
προσωρινή κάλυψη με υλικό επικάλυψης του μετώπου εργασίας διάθεσης των
απορριμμάτων που βρίσκεται κάθε φορά σε λειτουργία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη συγκεκριμένη λειτουργία και συγκεκριμένα η εκπομπή
οσμών και σκόνης από το Χ.Υ.Τ.Α., η προσέλκυση και ενδιαίτηση τρωκτικών, πουλιών και
εντόμων, η διασπορά μικροαπορριμμάτων στο περιβάλλον χώρο, καθώς και η
κατείσδυση ομβρίων υδάτων εντός της απορριμματικής μάζας.
•
Η διάστρωση της υπόβασης και του σκύρου για την κατασκευή προσωρινής
οδοποιίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται περιοδικά – ανάλογα με την ανάπτυξη
του απορριμματικού αναγλύφου και τη χωροθέτηση των μετώπων εργασίας εντός του
Χ.Υ.Τ.Α. - και είναι αναγκαία για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση και κυκλοφορία
των οχημάτων μεταφοράς υπολειμμάτων και απορριμμάτων εντός του Χ.Υ.Τ.Α.
•
Τον καθαρισμό της περιμετρικής τάφρου ομβρίων του Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή
εκτελείται περιοδικά – όποτε υπάρξει η σχετική ανάγκη – και συμπληρωματικά των
χειρονακτικών καθαρισμών που πραγματοποιούνται και είναι απαραίτητη για την καλή
λειτουργία της περιμετρικής τάφρου ομβρίων του Χ.Υ.Τ.Α., έτσι ώστε να παροχετεύονται
απρόσκοπτα τα όμβρια ύδατα εκτός του συγκεκριμένου χώρου.
•
τη μεταφορά με φορτηγό αυτοκίνητο ογκωδών απορριμμάτων για διάθεση στο
Χ.Υ.Τ.Α., εσωτερικά του γηπέδου των εγκαταστάσεων. Η εργασία αυτή εκτελείται
περιοδικά, όποτε υπάρξει η σχετική ανάγκη.
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Οι ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες εκτελούνται με μέσα και προσωπικό της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Α.Ε. (ΟΤΑ) (μηχανήματα - οχήματα και χειριστές - οδηγούς). Υπάρχει όμως η ανάγκη
επιπλέον ενίσχυσης των εργασιών αυτών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη
λειτουργία της Β’ φάσης του Χ.Υ.Τ.Α.
Με βάση τα δεδομένα της έως σήμερα λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., υπάρχει η ανάγκη της
χρήσης του παρακάτω εξοπλισμού (με χειριστή) – συμπληρωματικά με τον εξοπλισμό της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) – και για τον παρακάτω συνολικά αναφερόμενο χρόνο για κάθε
μηχάνημα:
Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΚΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

1
2
3
4
5

Ερπιστριοφόρα τσάπα 1 ½ κ.μ.
Μεγάλος φορτωτής 2 κ.μ. ή D6
Τριαξονικό ή τετραξονικό φορτηγό 15 m3
JCB
Ισοπεδωτήρας (Greider)

70
175
95
10
15

Τα ανωτέρω μηχανήματα θα εργάζονται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του αρμόδιου
προσωπικού της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) και σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα
συντάσσεται από το Διευθυντή του Χ.Υ.Τ.Α. Τέλος, τα μηχανήματα αυτά – πέραν του
καθορισμένου προγράμματος εργασιών - θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την
κάλυψη τυχών έκτακτων αναγκών που τυχόν προκύψουν κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.
(προσκόμιση μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων, έντονα καιρικά φαινόμενα, αντιμετώπιση
έκτακτων περιστατικών, όπως φωτιάς στο Χ.Υ.Τ.Α., διαρροή στραγγισμάτων κ.λπ.).
Η οριοθέτηση του χώρου εργασίας κάθε μηχανήματος θα γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Α.Ε. (ΟΤΑ). Η δαπάνη προμήθειας των αναγκαίων υλικών για την εκτέλεση των
προβλεπόμενων εργασιών (υλικό επικάλυψης, υπόβαση, σκύρος) επιβαρύνει τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α
Α.Ε. (ΟΤΑ) και δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Επίσης, οι
μεταφορές των ανωτέρω υλικών από το χώρο παραγωγής τους στο Χ.Υ.Τ.Α. θα γίνεται με
φορτηγά αυτοκίνητα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) και η συγκεκριμένη εργασία δεν
συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

Χανιά, Φεβρουάριος 2011
Ο Συντάξας

Ηρακλής Καραμπατσάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Τεχνολογίας Υπολογιστών
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Έλληνες πολίτες,
2. Αλλοδαποί,
3. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
4. Συναιτερισμοί,
5. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το
Ν. 2513/1997, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή
διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι: ασκούν επάγγελμα σχετικό με την
εκτέλεση χωματουργικών εργασιών ή είναι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων (ΕΔΕ) κάτοχοι
πτυχίου τάξεως Α1 και άνω στην κατηγορία έργων οδοποιίας ή είναι εμπειροτέχνες
χωματουργοί εγγεγραμμένοι σε Νομαρχιακό Μητρώο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι Προσφορές θα κατατεθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει – επί
ποινή αποκλεισμού - σε πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα τα παρακάτω:
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
1)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου
43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
3)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
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επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 2)
και 3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4)
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.
για τάξη Α1 και άνω και κατηγορία έργων οδοποιίας ή Βεβαίωση εγγραφής σε
Νομαρχιακό Μητρώο.
β. Οι αλλοδαποί:
1)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν
από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1
του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2)
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
3)
Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και μητρώα.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
1)
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων α και β του παρόντος,
αντίστοιχα.
2)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ A 101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
3)
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για
τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
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προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.
4)
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση, από την αρμόδια Υπηρεσία
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας
είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά
στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο
της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
1)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την ημερομηνία του διαγωνισμού, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος
του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από
τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
2)
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2) και 3) του εδ. α του παρόντος, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 2) του εδ. β του παρόντος,
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα και της περίπτωσης 2) του
εδ. γ του παρόντος.
3)
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε πάροχο υπηρεσιών που συμμετέχει
στην ένωση. Για την προσφορά ενώσεως παρόχων υπηρεσιών, ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι την
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
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2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ή Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου του κράτους καταγωγής ή προέλευσης
του διαγωνιζόμενου, στην οποία να δηλώνεται ο εξοπλισμός που θα διατεθεί από το
διαγωνιζόμενο για την εκτέλεση των ζητούμενων εργασιών. Επί ποινή αποκλεισμού, ο
ανωτέρω εξοπλισμός πρέπει να καλύπτει το είδος και τη δυναμικότητα του εξοπλισμού που
αναφέρεται στη Τεχνική Περιγραφή. Για το λόγο αυτό, η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα
πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας του εξοπλισμού που
αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση που κάποιος από τον ανωτέρω εξοπλισμό δεν είναι
ιδιόκτητος, η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον
προσύμφωνο ενοικίασης του συγκεκριμένου εξοπλισμού που να καλύπτει όλη τη χρονική
διάρκεια της σύμβασης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ή Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου του κράτους καταγωγής ή προέλευσης
του διαγωνιζόμενου στην οποία να δηλώνεται το προσωπικό που θα απασχολήσει ο
διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση των ζητούμενων εργασιών. Επί ποινή αποκλεισμού, το
ανωτέρω προσωπικό θα πρέπει να κατέχει τις προβλεπόμενες από τη σχετική ισχύουσα
νομοθεσία άδειες χειρισμού των αντίστοιχων μηχανημάτων έργου και τις άδειες οδήγησης
των αντίστοιχων φορτηγών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των
εργασιών και αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. Για το λόγο αυτό, η εν λόγω Υπεύθυνη
Δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των αδειών χειρισμού και των
αδειών οδήγησης του προσωπικού που αναφέρεται σε αυτήν.
4. Οικονομική Προσφορά.
Η Οικονομική Προσφορά θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς.
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ευρώ και θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και
ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που
αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της ολογράφου γραφής καθιστά την προσφορά
απαράδεκτη. Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι, είτε είναι συμπληρωμένα
με το χέρι είτε με γραφομηχανή είτε με Η/Υ, ευανάγνωστα. Προσφορά που δεν πληροί αυτόν
τον όρο κρίνεται απαράδεκτη.
Η Οικονομική Προσφορά θα είναι επί ποινή αποκλεισμού υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επομένη της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος είναι απόλυτα ενήμερος των
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των υπηρεσιών και ότι έχει μελετήσει - με σκοπό να
συμμορφωθεί - τα Τεύχη του Διαγωνισμού.
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού (ΕΔ), είτε κατά την ενώπιόν της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της
Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση της ΕΔ. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την ΕΔ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές, την 25/02/2011, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.30 π.μ. (ώρα έναρξης
κατάθεσης προσφορών) έως ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών),
στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά, 4 ος
όροφος, Τ.Κ. 73135. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 28/02/2009, ημέρα Δευτέρα και από
ώρα 10.30 π.μ. (ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών) έως ώρα 11.00 π.μ. (ώρα
λήξης κατάθεσης προσφορών), χωρίς κάποια άλλη ειδοποίηση.
2. Οι Φάκελοι Προσφοράς (ΦΠ) που δε θα υποβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα
γίνονται δεκτοί για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας.
3. Στον ΦΠ πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο τίτλος της Υπηρεσίας - Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων –
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
γ. Ο αριθμός της Προκήρυξης (01/2011).
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (25/02/2011).
ε. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
4. Οι ΦΠ υποβάλλονται υποχρεωτικά από όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 1.
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Μοναδικό κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη προσφορά, εφόσον πληρούνται οι όροι και
οι προϋποθέσεις των Τευχών του Διαγωνισμού.
Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι και να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία,
χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους
υποψηφίους. Επίσης, οι υποψήφιοι δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικά με τη
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, των Φακέλων
Προσφοράς κ.λπ.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι έως την εξάντληση των συνολικών ωρών
απασχόλησης του εξοπλισμού που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και ξεκινάει από
την επόμενη ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η χρονική διάρκεια του έργου
περιορίζεται από δύο (2) έως τέσσερεις (4) μήνες.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση αυτή
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο από ιδίους πόρους της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
2. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
3. Η αποζημίωση (πληρωμή) του αναδόχου θα καταβάλλεται μηνιαία, με βάση τις
εγκεκριμένες επιμετρήσεις, με τραπεζικές επιταγές και με την προσκόμιση από τον
ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών, σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που ισχύουν
κάθε φορά.
4. Τον ανάδοχο βαρύνουν και περιλαμβάνονται στην Οικονομική του Προσφορά, οι φόροι,
τέλη, χαρτόσημα, εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, όπως ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, για την
εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες και εντολές του αρμόδιου
προσωπικού της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

9

Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόμενες από τη σχετική
ισχύουσα νομοθεσία άδειες χειρισμού των αντίστοιχων μηχανημάτων έργου και άδειες
οδήγησης των αντίστοιχων φορτηγών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση
των ζητούμενων εργασιών.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για
το προσωπικό που απασχολεί.
Ο ανάδοχος και οι εργαζόμενοι σε αυτόν, οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και εφαρμόζονται στο χώρο του
Χ.Υ.Τ.Α. και να συμμορφώνονται με τις τυχόν υποδείξεις του Τεχνικού Ασφάλειας της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), καθώς και να τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους για τη λειτουργία
του Χ.Υ.Τ.Α. Η προμήθεια και χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που είναι
απαραίτητα για τους εργαζόμενους στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. (ρούχα και υποδήματα εργασίας,
μάσκες, γάντια, κράνη κ.λπ.) αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου και η σχετική δαπάνη
βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Η χρήση τους από τους εργαζόμενους του αναδόχου είναι
υποχρεωτική, σύμφωνα με τις υποδείξεις που θα γίνουν από τον Τεχνικό Ασφάλειας της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης και τα έξοδα για τη μεταφορά του προσωπικού του προς και
από τις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α., για την οποία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
Για κάθε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς στο χώρο της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) οφειλόμενη
σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου ή του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά.
Σε περίπτωση ζημίας, ο Ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει άμεσα. Σε περίπτωση που
ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη ζημιά μέσα στη προθεσμία που θα του τεθεί, η
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) έχει το δικαίωμα να αποκαταστήσει τη ζημιά με δικές της δαπάνες,
παρακρατώντας τις δαπάνες αυτές από τις πληρωμές.
ΑΡΘΡΟ 9
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή
πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται που θα γνωστοποιείται σ’ αυτόν εγγράφως.
Ο Διευθυντής του Χ.Υ.Τ.Α. θα συντάσσει έγγραφο όπου θα αναφέρονται σ’ αυτό τυχόν
παραλήψεις και παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη σωστή εκτέλεση των
όρων της σύμβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο
και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10. Η
ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως, επισυνάπτοντας και την έγγραφη
αναφορά για να λάβει γνώση.
2.
Οι μηνιαίες επιμετρήσεις, εφόσον δε θα περιλαμβάνουν παρατηρήσεις που θα
αποτελούν παραβάσεις των όρων της σύμβασης, θα χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικό
πληρωμής και ο ανάδοχος θα μπορεί να καταθέσει το τιμολόγιο εξόφλησής του. Εάν η
επιμέτρηση περιλαμβάνει παρατηρήσεις που συνιστούν παραβάσεις όρου ή όρων της
σύμβασης, τότε θα εξοφλείται μεν το τίμημα του προηγούμενου μηνός, αλλά η επιμέτρηση
θα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) όπου θα
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υποβάλλονται εγγράφως και οι προτάσεις υπέρ ή κατά για εξέταση και αποδοχή ή
απόρριψη των παρατηρήσεων, επιβάλλοντας σε καταφατική περίπτωση τις
προβλεπόμενες από το άρθρο 10 κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου.
3.
Αλλαγές στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό ή στο απασχολούμενο προσωπικό
που έχει δηλώσει ο ανάδοχος στην προσφορά του, μπορούν να γίνουν μόνον κατόπιν
έγκρισης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) – ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου – με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι: α) ο νέος εξοπλισμός θα είναι του ίδιου είδους και της ίδιας
τουλάχιστον δυναμικότητας με τον χρησιμοποιούμενο ήδη εξοπλισμό και β) το νέο
προσωπικό κατέχει τις προβλεπόμενες από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία άδειες
χειρισμού των αντίστοιχων μηχανημάτων έργου και τις άδειες οδήγησης των αντίστοιχων
φορτηγών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) κρίνει ότι οι εργασίες οι οποίες
έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο δεν έχουν εκτελεστεί ικανοποιητικά, θα τηρούνται τα εξής:
Ποινικές ρήτρες:
Για την πρώτη παράβαση όρων ή όρου της σύμβασης ο ανάδοχος κατ’ αρχήν θα υπόκειται
σε προφορικές και στη συνέχεια έγγραφες παρατηρήσεις.
Σε περίπτωση επανάληψης θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες:
1. Για πρώτη παράβαση πέραν της προφορικής και έγγραφης παρατήρησης 500 €.
2. Για δεύτερη παράβαση 700 €. Για την τρίτη και τις επόμενες παραβάσεις και για κάθε μία,
1000 €.
Οι ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ),
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Χ.Υ.Τ.Α. Κατά της επιβολής των ρητρών χωρεί
ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
Εάν παρατηρηθούν επανειλημμένα οι παραπάνω περιπτώσεις, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο
της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) - ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Χ.Υ.Τ.Α. - δύναται να
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με αντίστοιχη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης.
Εάν παρατηρηθεί αμέλεια του αναδόχου να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες, παρά τις
συνεχείς ενοχλήσεις της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) - ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Χ.Υ.Τ.Α. – να αναθέσει τις
εργασίες αυτές σε άλλο συνεργείο, εις βάρος του αναδόχου, αφαιρώντας την δαπάνη αυτή
είτε από την πιστοποίηση πληρωμής ή από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Έκπτωση αναδόχου:
1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση ή αρνηθεί να την υπογράψει, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που
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απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.
(ΟΤΑ).
2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον:
α) Διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) τις εργασίες πριν
τη λήξη της σύμβασης.
β) Αρνηθεί να εκτελέσει ή όταν δεν εκτελεί εργασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση.
γ) Επανειλημμένα εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, που
προβλέπονται από την σύμβαση.
δ) Απασχολήσει στην εργασία του προσωπικό το οποίο δεν κατέχει τις προβλεπόμενες
από τη σχετική νομοθεσία άδειες χειρισμού των αντίστοιχων μηχανημάτων έργου και
άδειες οδήγησης των αντίστοιχων φορτηγών οχημάτων.
ε) Δεν εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:
α). Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Α.Ε. (ΟΤΑ).
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) - αθροιστικά ή διαζευκτικά - οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β) Ανάθεση των υπηρεσιών σε άλλο ενδιαφερόμενο που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό.
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), καθώς και η τυχόν
προκύπτουσα διαφορά τιμής από την ανάθεση των υπηρεσιών σε άλλο ενδιαφερόμενο
που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 11
ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος με την υποβολή προσφοράς, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι έλαβε υπόψη τις
συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας και το είδος της εργασίας και δεν μπορεί να
ισχυρισθεί ότι δεν τα έλαβε υπόψη του στην οικονομική του προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά
και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 13
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή
πληροφορία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Γρηγορίου Ε’ 50, 4 ος όροφος, Χανιά, τηλ.
28210 91888, fax 28210 83400, αρμόδιος Ηρακλής Καραμπατσάκης, Διευθυντής Τεχνικής
Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα, στις 14/02/2011.
Επίσης, περίληψη της παρούσας αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) και
στην ιστοσελίδα www.dedisa.gr
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

Χανιά, Φεβρουάριος 2011
Ο Συντάξας

Ηρακλής Καραμπατσάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Τεχνολογίας Υπολογιστών
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

Ερπιστριοφόρα

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ώρα

50,00

210

10.500,00

Ώρα

60,00

525

31.500,00

Ώρα

50,00

285

14.250,00

τσάπα 1 ½ κ.μ.
2

Μεγάλος
φορτωτής 2 κ.μ. ή
D6

3

Τριαξονικό

ή

τετραξονικό
φορτηγό 15 m3
4

JCB

Ώρα

45,00

30

1.350,00

5

Ισοπεδωτήρας

Ώρα

45,00

45

2.025,00

ΣΥΝΟΛΟ

59.625,00

Φ.Π.Α. (23%)

13.713,75

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73.338,75

(Greider)

Χανιά, Φεβρουάριος 2011
Ο Συντάξας

Ηρακλής Καραμπατσάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Τεχνολογίας Υπολογιστών
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

Ερπιστριοφόρα

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Ώρα

210

Ώρα

525

Ώρα

285

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

τσάπα 1 ½ κ.μ.
2

Μεγάλος
φορτωτής 2 κ.μ. ή
D6

3

Τριαξονικό

ή

τετραξονικό
φορτηγό 15 m3
4

JCB

Ώρα

30

5

Ισοπεδωτήρας

Ώρα

45

(Greider)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συνολική τιμή προσφοράς ολογράφως:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Χανιά, ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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