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Η Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ – Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), 

πξνθεξχζζεη δεκόζην δηαγσληζκό, θαηά ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, γηα ηε 

ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν: 

 

«Τπηπεσίερ εκμίσθωσηρ εξοπλισμού σωματοςπγικών επγασιών (με σειπιστή) για την 

Β’ υάση τος Υώπος Τγειονομικήρ Σαυήρ Αποππιμμάτων Υανίων» 

 

πξνυπνινγηζκνχ 238.500,00 Δπξώ, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α θαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα δώδεθα 

κελώλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο έσο ηνπ 50 % ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα άξζξα, ζην Παξάξηεκα ηεο 

παξνχζαο Πξνθήξπμεο θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 



Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α  

 

Άξζξν 1ν: Αλαζέηνπζα Αξρή .................................................................................................1 

Άξζξν 2ν: Ννκηθφ Πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ ..........................................................................1 

Άξζξν 3ν: ηνηρεία Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκφ .................................................2 

Άξζξν 4o: Γεκνζηφηεηα ..........................................................................................................2 

Άξζξν 5ν: Γιψζζα .................................................................................................................2 

Άξζξν 6ν: Δίδνο Γηαγσληζκνχ ................................................................................................3 

Άξζξν 7ν: Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ ................................................................................3 

Άξζξν 8ν: Σφπνο θαη Υξφλνο Παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ ........................................................3 

Άξζξν 9ν: Παξαιαβή πκβαηηθψλ Σεπρψλ .............................................................................4 

Άξζξν 10ν: πκπιεξσκαηηθέο Πιεξνθνξίεο ..........................................................................4 

Άξζξν 11ν: Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ .................................................................................5 

Άξζξν 12ν: Νφκηζκα χκβαζεο .............................................................................................5 

Άξζξν 13ν: Δγγπήζεηο ............................................................................................................5 

Άξζξν 14ν: Πξνυπνινγηζκφο, Υξεκαηνδφηεζε ......................................................................8 

Άξζξν 15ν: Διάρηζηεο Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο .........................8 

Άξζξν 16ν: Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο ....................................................................................9 

Άξζξν 17ν: Κξηηήξην γηα ηελ Καηαθχξσζε ηεο Παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ...............................9 

Άξζξν 18ν: Υξφλνο θαη Σξφπνο Τπνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ .................................................9 

Άξζξν 19ν: Γηάξθεηα Ιζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ......................................................................11 

Άξζξν 20ν: Αλαπξνζαξκνγή Σηκήκαηνο ..............................................................................11 

Άξζξν 21ν: Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ.........................................................11 

Άξζξν 22ν: Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ...............................................................................14 

Άξζξν 23ν: Πξνζθνξά Δλψζεσο Παξφρσλ .........................................................................18 

Άξζξν 24ν: Πξνζθνξέο........................................................................................................19 

Άξζξν 25ν: Πεξηερφκελα Φαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ...............................................20 

Άξζξν 26ν: Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο ......................................................................................20 

Άξζξν 27ν: Απνδνρή Όξσλ Πξνθήξπμεο .............................................................................21 

Άξζξν 28ν: Γηαδηθαζία Γηαγσληζκνχ ....................................................................................22 

Άξζξν 29ν: Κξίζεηο Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνχ ...............................................................23 

Άξζξν 30ν: Αλαθνίλσζε Αλάζεζεο ......................................................................................23 

Άξζξν 31ν: χκβαζε ...........................................................................................................24 

Άξζξν 32ν: Υξφλνο Έλαξμεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ .............................................................25 

Άξζξν 33ν: Δθηέιεζε Τπεξεζηψλ ........................................................................................25 

Άξζξν 34ν: Σξφπνο Πιεξσκήο ............................................................................................26 

Άξζξν 35ν: Κπξψζεηο – Πνηληθέο ξήηξεο – Κήξπμε Έθπησηνπ ηνπ Αλαδφρνπ ......................26 

Άξζξν 36ν: Δπίβιεςε – Δπνπηεία Δξγαζηψλ .......................................................................28 

Άξζξν 37ν: Σήξεζε Μέηξσλ Αζθάιεηαο ..............................................................................28 

Άξζξν 38ν: Αλσηέξα Βία ......................................................................................................29 

Άξζξν 39ν: Πιεξνθνξίεο .....................................................................................................29 

 

 



Γ.Δ.ΓΙ.Σ.Α. Α.Δ. (ΟΤΑ) 

Απιθμόρ Πποκήπςξηρ: 05/2011 1 

Άξζξν 1ν: Αλαζέηνπζα Αξρή 

 

ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ – Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) 

Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Γξεγνξίνπ Δ’ 50, 4νο φξνθνο, Υαληά 

Σ. Κ.:  73135 

Αξηζκφο ηειεθψλνπ: 28210 91888 

Αξηζκφο ηειενκνηνηππηθνχ κεραλήκαηνο (Fax):  28210 83400 

Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail): dedisa@dedisa.gr 

 

Άξζξν 2ν: Ννκηθό Πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνύ 

 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, ηζρχνπλ νη 

παξαθάησ δηαηάμεηο, φπσο ηπρφλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο 

δεκνπξαζίαο: 

1. Ο Ν. 2362/1995 «Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247 Α/1995). 

2. Σν ΠΓ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» (ΦΔΚ 64 Α/16-3-2007). 

3. Ο Ν. 3548/2007 «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 68 Α/20-3-2007). 

4. Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ 150 Α/10-7-2007), 

ην νπνίν εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 

5. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1564/2005 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 7/9/2005 γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ  πξνο δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ θαη 

γλσζηνπνηήζεσλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1150/2009 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 10/11/2009. 

6. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1177/2009 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 30/11/2009 γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2004/18 φζν αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά 

ηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

7. O Ν. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - 

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

21εο Ινπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» (ΦΔΚ 

173 Α/30-09-2010). 

8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/35/ΔΚ ηεο 29/6/2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο». 

9. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ 

αλαθέξνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 
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απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 

αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

Άξζξν 3ν: ηνηρεία Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκό 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) 

Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Γξεγνξίνπ Δ’ 50, 4νο φξνθνο, Υαληά 

Σ. Κ.:  73135 

Αξηζκφο ηειεθψλνπ: 28210 91888 

Αξηζκφο ηειενκνηνηππηθνχ κεραλήκαηνο (Fax):  28210 83400 

Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail): dedisa@dedisa.gr 

Αξκφδηνο ππάιιεινο: Ηξαθιήο Καξακπαηζάθεο, Γηεπζπληήο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο 

 

Άξζξν 4o: Γεκνζηόηεηα 

 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία 

Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηηο 18/03/2011. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί θαη ζηηο αθφινπζεο εθεκεξίδεο: 

1. Ηρψ ησλ Γεκνπξαζηψλ. 

2. Γεληθή Γεκνπξαζηψλ. 

3. Υαληψηηθα Νέα. 

4. Γεκνθξάηεο. 

5. Νένη Οξίδνληεο 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο έρεη απνζηαιεί ζην Δκπνξνβηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

Δπίζεο, πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο έρεη αλαξηεζεί ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. 

Α.Δ. (ΟΣΑ) θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.dedisa.gr 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. 

(ΟΣΑ). 

 

Άξζξν 5ν: Γιώζζα 

 

1. Δπίζεκε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ γξαπηή θαη πξνθνξηθή νξίδεηαη ε 

ειιεληθή. 

2. Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 

απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

3. Πξνζθνξέο, έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε άιιε γιψζζα, ζα πξέπεη 

λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα θέξνπλ ηελ 

επηζεκείσζε ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο (Apostille) φπνπ απαηηείηαη, δηαθνξεηηθά ζα 
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απνξξίπηνληαη. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε κεηάθξαζε, ζα επηθξαηεί ε ειιεληθή 

δηαηχπσζε. 

4. Η ζχκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα πνπ είλαη θαη ε επίζεκε γιψζζα θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο. Γιψζζα εξγαζίαο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε ειιεληθή θαη φια ηα 

έγγξαθα ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ζα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή.  

5. Δπίζεο, θάζε αιιεινγξαθία ηνπ αλαδφρνπ κε ηε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ζα γίλεηαη ζηε 

ειιεληθή γιψζζα. 

 

Άξζξν 6ν: Δίδνο Γηαγσληζκνύ 

 

1. Ο δηαγσληζκφο αθνινπζεί ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 

60/2007 θαη ζην άξζξν 2, παξ. 2. 

2. Η αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ απνθιεηζηηθά ρακειφηεξε ηηκή, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ ΠΓ 60/2007.  

 

Άξζξν 7ν: Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ 
 

Σν αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ, ν νπνίνο κε ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ ηνπ (πνπ ζα 

πξέπεη λα θαηέρεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία άδεηεο ρεηξηζκνχ ησλ 

αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ηηο άδεηεο νδήγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ θνξηεγψλ 

νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ), ζα εθηειεί ηηο εξγαζίεο 

πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

Γεθηέο ζα γίλνληαη πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

Άξζξν 8ν: Σόπνο θαη Υξόλνο Παξνρήο ησλ Τπεξεζηώλ 

 

1. Ο ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο 

Σαθήο Απνξξηκκάησλ ζηε ζέζε «Κνξαθηά» ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αθξσηεξίνπ ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ. 

2. Ο ρξφλνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα είλαη δψδεθα (12) κήλεο θαη αξρίδεη λα 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

Ο ρξφλνο κπνξεί λα κεησζεί ή λα απμεζεί θαηά ηέζζεξεηο κήλεο, ρσξίο αχμεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ αληηθείκελνπ, αλ δεηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν απαζρφιεζε πεξηζζφηεξσλ ή 

ιηγφηεξσλ σξψλ ησλ κεραλεκάησλ απφ ηηο πξνβιεπφκελν εκεξήζην κέζν φξν, ψζηε 

ζπλνιηθά λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζπκβαηηθφο αξηζκφο σξψλ. 

3. Η χκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ πνζφ έσο ην 50% ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ιφγσ 

επηπιένλ σξψλ απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ ή επέθηαζε ηεο ρξνληθήο ηεο δηάξθεηαο 

κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αξηζκνχ σξψλ. 
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Άξζξν 9ν: Παξαιαβή πκβαηηθώλ Σεπρώλ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα πκβαηηθά Σεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Πξνθήξπμε θαη ην 

ζρέδην ζχκβαζεο πνπ ηε ζπλνδεχεη, Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, πγγξαθή 

Τπνρξεψζεσλ, Πξνυπνινγηζκφ Μειέηεο, Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο), νη 

ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ γξαπηή αίηεζε - ηδηνρείξσο ή κε fax - ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηει., fax). Δθφζνλ 

δεηεζνχλ εκπξφζεζκα, ρνξεγνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο. Η παξαιαβή ζα γίλεηαη - επί απνδείμεη - 

απηνπξνζψπσο ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηνχο εηαηξεηψλ κεηαθνξάο 

αιιεινγξαθίαο - απφ ηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, Γξεγνξίνπ Δ’ 50, 4νο 

φξνθνο, Υαληά, Σ.Κ. 73135, αξκφδηνο: Ηξαθιήο Καξακπαηζάθεο, Γηεπζπληήο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, κέρξη θαη έμη (6) κέξεο πξηλ απφ ην 

δηαγσληζκφ, δειαδή κέρξη ηελ Πέκπηε 21/04/2011 θαη ώξα 14:30 κ.κ.. ε θάζε 

ελδηαθεξφκελν ζα ρνξεγείηαη κία κφλν πιήξεο ζεηξά Σεπρψλ. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ Σεπρψλ 

δελ απαηηείηαη θακία δαπάλε εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

ε πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ κέζσ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο 

αιιεινγξαθίαο, ε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) δελ θέξεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε 

θαη ζσζηή παξάδνζή ηνπο. 

Παξαιαβή ησλ ηεπρψλ γίλεηαη κε download θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. 

(ΟΣΑ) www.dedisa.gr ζηελ νπνία έρνπλ αλαξηεζεί. 

ηελ πεξίπησζε απηή, απηφο πνπ παξαιακβάλεη ηα ηεχρε πξέπεη λα απνζηείιεη απζεκεξφλ 

κε θαμ ζην +30 28210 83400 ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ σο αλσηέξσ κε ηελ έλδεημε «ΠΡΟ 

Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΔΤΥΩΝ ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ κε αξηζκφ πξνθήξπμεο 05/2011, γηα λα ελεκεξσζεί γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο ε 

άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ απνζηείιεη ηα ζηνηρεία ηνπ, νπφηε δελ είλαη δπλαηή ε ελεκέξσζε ηνπ, 

ε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) νπδεκία επζχλε θέξεη (θαη απηφο δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα) εάλ εθ 

ηνπ ιφγνπ απηνχ θαηαζέζεη εζθαικέλε πξνζθνξά, ε νπνία ζα απνξξηθζεί ή ππνινγίζεη 

εζθαικέλα ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

Άξζξν 10ν: πκπιεξσκαηηθέο Πιεξνθνξίεο 

 

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ εγθαίξσο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο - χζηεξα απφ γξαπηφ αίηεκα ηνπο, ηδηνρείξσο ή κε fax - ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα 

ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο 

έλζηαζεο ηνπ ζεκείνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ήηνη κέρξη ηελ Σξίηε 

29/03/2011, απηέο παξέρνληαη εγγξάθσο ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο 

σο άλσ πξνζεζκίαο, ήηνη κέρξη ηελ Παξαζθεπή 01/04/2011. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ 

δεηνχληαη εγθαίξσο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

απηέο δίλνληαη εγγξάθσο ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη κέρξη ηελ Πέκπηε 21/04/2011, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη 

δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ ζεκείνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

http://www.dedisa.gr/
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Οη έγγξαθεο απαληήζεηο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζα απνζηαινχλ ζε 

φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηα πκβαηηθά Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ (ππνςήθηνη) - εθφζνλ 

έρνπλ παξάζρεη έγθπξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Οη ππνςήθηνη δελ κπνξνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε λα επηθαιεζηνχλ πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Άξζξν 11ν: Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

 

1. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ είλαη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ΔΓ) πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). 

2. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 28/04/2011θαη ώξα 11.00 π.κ. (ιήμε 

επίδνζεο πξνζθνξώλ). ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), Γξεγνξίνπ Δ’ 50, 

Υαληά, 4νο φξνθνο. 

3. Καηά ηελ απνζθξάγηζε κπνξεί, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα παξεπξίζθεηαη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ή ν πιεξεμνχζηνο, λνκηκνπνηεκέλνο κε έγγξαθν ην 

νπνίν θαηαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε Δλψζεσλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ, παξεπξίζθνληαη φινη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε, ν θαζέλαο λφκηκα εθπξνζσπνχκελνο ή αληηπξνζσπεπφκελνο 

φπσο παξαπάλσ ή θνηλφο εθπξφζσπνο, απφ θνηλνχ νξηδφκελνο κε έγγξαθν. Σα 

παξαπάλσ πξφζσπα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

δηαγσληδφκελσλ απφ ηνλ ίδην εθπξφζσπν. 

 

Άξζξν 12ν: Νόκηζκα ύκβαζεο 

 

1. Οη ηηκέο ζηηο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε ΔΤΡΩ. 

2. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο άιιν 

λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

3. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4. Οη ηηκέο ζα ππνβιεζνχλ ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηπρφλ ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. 

5. Οη ηηκέο ηεο ζχκβαζεο θαη ε πιεξσκή ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε 

ΔΤΡΩ. 

 

Άξζξν 13ν: Δγγπήζεηο 

 

1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη 

δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη ζα θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο (Apostille) φπνπ 

απαηηείηαη, δηαθνξεηηθά ζα απνξξίπηνληαη. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε κεηάθξαζε, ζα 
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επηθξαηεί ε ειιεληθή δηαηχπσζε. Μπνξεί επίζεο νη εγγπήζεηο λα παξέρνληαη θαη κε 

γξακκάηηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζ' απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

2. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή – πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε – ην πηζησηηθφ ίδξπκα 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ 

πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 

3. Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ: 

α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

β. Σνλ εθδφηε. 

γ. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη - Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). 

δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

ε. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

ζη. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε. 

δ. Σνπο φξνπο φηη: 

- Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο 

έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. 

- Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην 

δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

- Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

4. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό. 

α. Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ΦΠΑ, δειαδή ην χςνο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα είλαη 14.668 €. 

β. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη ηα αθφινπζα: 

- Σνλ αξηζκφ ηεο Πξνθήξπμεο, ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, σο εμήο: ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΚΜΙΘΩΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ (ΜΕ ΥΕΙΡΙΣΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ Β’ ΦΑΗ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΥΑΝΙΩΝ. 

- Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Η εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη 

ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη 150 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

γ. Αλαγθαία ζηνηρεία ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ πξνζθνξά 

είλαη: 

- ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ 

κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη απεπζχλεηαη, 
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- ν αξηζκφο ηεο Πξνθήξπμεο (05/2011), 

- ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

- ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, 

- ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. 

Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, κπνξνχλ λα 

θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή 

εηδνπνίεζε ηνπ πξνζθέξνληνο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ αλάδνρν, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ πνπ έιαβαλ κέξνο 

ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

αλαθνίλσζεο ηεο αλάζεζεο. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζηελ 

πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη 

εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθψλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ απηά. 

5. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

α. Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ. 

β. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

γ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη ηα αθφινπζα: 

- Σνλ ηίηιν ησλ ππεξεζηψλ, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζην ζεκείν 4.β ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

- Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) κήλεο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ήηνη δεθαηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη 

χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

Αλ ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εμαληιεζεί ή κεησζεί ιφγσ ηπρφλ 

θπξψζεσλ, ηφηε ζα πξέπεη λα αλαηηκάηαη ζηελ αξρηθή ηεο ηηκή. 

6. ηελ πεξίπησζε έλσζεο παξφρσλ ππεξεζηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν 

φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

7. Έληνθα γξακκάηηα Γεκνζίνπ. 

α. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

β. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ηε παξνχζα Πξνθήξπμε 

πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

εθπνίεζήο ηνπο. 
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γ. Η επηζηξνθή ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε 

παξαιαβή ηνχησλ απφ ην δηθαηνχρν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ κε ηελ 

ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο. 

8. Όιεο νη εγγπήζεηο ζα απεπζχλνληαη πξνο ηε ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - Γ.Δ.Γ.Ι.Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). 

9. Δγγπεηηθή επηζηνιή πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα παξαπάλσ είλαη απαξάδεθηε θαη δελ 

γίλεηαη απνδεθηή, νπφηε ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή 

ζην δηαγσληζκφ. 

 

Άξζξν 14ν: Πξνϋπνινγηζκόο, Υξεκαηνδόηεζε 

 

1. Η ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε είλαη 238.500 € ρσξίο ην Φ.Π.Α 23%. 

2. Πξνζθνξέο κεγαιχηεξεο απφ ην αλσηέξσ πνζφ ζα θξίλνληαη σο απαξάδεθηεο θαη ζα 

απνξξίπηνληαη. 

3. Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ίδηνπο 

πφξνπο ηεο ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - 

Γ.Δ.Γ.Ι.Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). 

4. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά, νη θφξνη, 

ηέιε, ραξηφζεκα, εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο 

θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν θαηαβνιήο ηνπο, γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν, κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξνχζα Πξνθήξπμε θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηε Γ.Δ.ΓΙ..Α. 

Α.Δ. (ΟΣΑ). 

  

Άξζξν 15ν: Διάρηζηεο Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο 

 

Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηηο θαησηέξσ ειάρηζηεο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ: 

1. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε ππεξεζηψλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ κε ηηο 

δεηνχκελεο ππεξεζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

έξγν ζρεηηθφ κε ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο αλά έηνο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (έηε 2008, 2009 

θαη 2010). 

2. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο ή λα έρνπλ ζπλάςεη πξνζχκθσλν 

ελνηθίαζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηνλ 

παξαθάησ εμνπιηζκφ θαη’ ειάρηζηνλ: α) Μία (1) εξπηζηξηνθφξα ηζάπα (εθζθαθέα) κε 

ρσξεηηθφηεηα θάδνπ ηνπιάρηζηνλ 1 ½ θ.κ. β) Έλα (1) θνξησηή κε ρσξεηηθφηεηα θάδνπ 

ηνπιάρηζηνλ 2 θ.κ. γ) Έλα (1) αλνηθηφ αλαηξεπφκελν ηξηαμνληθφ ή ηεηξαμνληθφ θνξηεγφ κε 

σθέιηκν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 15 ηφλνπο δ) Έλαλ (1) εθζθαθέα – θνξησηή ηχπνπ JCB θαη 

ε) Έλα (1) δηακνξθσηή (ηζνπεδσηή) γαηψλ (greider). 

3. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη – κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο – κε 

πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία άδεηεο 
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κεραλνδεγνχ – ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηειέζεσο ηερληθψλ έξγσλ κε θηλεηήξηα ζεξκηθή 

κεραλή ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ηηο άδεηεο νδήγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ 

θνξηεγψλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

4. Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα έρνπλ κέζν θχθιν εξγαζηψλ αζξνηζηηθά γηα ηηο ηξεηο 

ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο (έηε 2008, 2009 θαη 2010) ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην 100 

% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ρσξίο Φ.Π.Α. (δειαδή ζα πξέπεη λα 

έρνπλ κέζν θχθιν εξγαζηψλ αζξνηζηηθά γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ίζν 

ή κεγαιχηεξν ησλ 238.500 €). ε πεξίπησζε δε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε πξέπεη ν αζξνηζηηθφο θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ γηα φζεο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ ην 

50 % ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο Φ.Π.Α. 

Ο πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηελ πιήξσζε ησλ αλσηέξσ ειάρηζησλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο (εληφο ηνπ Φαθέινπ 

Γηθαηνινγεηηθψλ) σο ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο 

Πξνθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά. ε πεξίπησζε έλσζεο παξφρσλ ππεξεζηψλ, ηηο αλσηέξσ 

ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πιεξνχλ αζξνηζηηθά φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο. 

 

Άξζξν 16ν: Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο 

 

1. Κάζε ππνςήθηνο ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κε κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά πνπ αθνξά 

ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. Αλ ππνβάιεη πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο ή πξνηάζεηο   

ζα απνξξηθζνχλ φιεο ζην ζχλνιφ ηνπο. 

2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο (ιχζεηο) ή 

αληηπξνηάζεηο (ιχζεηο), δελ γίλνληαη δεθηέο θαη αλ ππνβιεζνχλ ζα απνξξηθζνχλ σο 

απαξάδεθηεο. 

 

Άξζξν 17ν: Κξηηήξην γηα ηελ Καηαθύξσζε ηεο Παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ 

 

Η αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειφηεξε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζην 

δηαγσληζκφ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ ΠΓ 60/2007. 

  

Άξζξν 18ν: Υξόλνο θαη Σξόπνο Τπνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ 

 

1. Όζνη εθ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηαζέηνπλ ηνπο Φαθέινπο Πξνζθνξάο (ΦΠ) ηνπο 

ηδηνρείξσο, πξέπεη λα ηνπο θαηαζέζνπλ, επί απνδείμεη (αξηζκφο Πξσηνθφιινπ, 

εκεξνκελία θαη ψξα παξαιαβήο), ζηηο 28/04/2011, εκέξα Πέκπηε κε ώξα έλαξμεο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ηελ 10.30 π.κ. θαη ώξα ιήμεο ηελ 11.00 π.κ., ζηε 

Γξακκαηεία ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), Γξεγνξίνπ Δ’ 50, Υαληά, 4νο φξνθνο, Σ.Κ. 73135, 

ηει. 28210 91888, ππεχζπλε Αηθαηεξίλε Μαξνπινζεθάθε.  
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2. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ επίζεο λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 

πεξηέξρνληαη κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληα ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο, κε επζχλε ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν παξαιαβήο. Η εκεξνκελία 

ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή άιινπ νξγάλνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

3. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ πνπ παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

θαζνξίδεηαη αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ 

θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο, επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα 

απνζθξαγηζηνχλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα. 

4. Οη Φάθεινη Πξνζθνξάο (ΦΠ) πνπ δε ζα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δελ ζα 

γίλνληαη δεθηνί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, αθφκε θαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, εθηφο αλ ε 

ηδηφρεηξε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα γίλεη θαηά ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε εκέξα 

θαη κέρξη ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε ψξα ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή κέρξη ηελ 

ππνβνιή ησλ ΦΠ φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Οη δηαγσληδφκελνη θέξνπλ ηελ επζχλε γηα 

νπνηνδήπνηε γεγνλφο, έζησ θαη αλσηέξαο βίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ πξνβιεκάησλ απφ ηε 

δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπο θ.ιπ.) πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε εκπξφζεζκε 

ή κε πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ ΦΠ ηνπο. 

5. Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο απνζηνιήο ηνπ ΦΠ ηνπο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ 

απφ ηε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). Σα ηπρφλ έμνδα αζθάιηζεο θαη κεηαθνξάο βαξχλνπλ ην 

δηαγσληδφκελν.  

6. ε θάζε πεξίπησζε, ν ΦΠ ζα ζπλνδεχεηαη απφ Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ (θπζηθψλ) ή λνκηθνχ 

(λνκηθψλ) πξνζψπνπ (πξνζψπσλ) πνπ ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά. Η αίηεζε ζα 

ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή ζε πεξίπησζε έλσζεο 

παξφρσλ απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή, ζα 

δειψλνληαη επίζεο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζηελ έλσζε παξφρσλ 

θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ δηαγσληδφκελνπ (κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ επηθνηλσλίαο: 

νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax).  

7. ηνλ θχξην ΦΠ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α. Η ιέμε «Πξνζθνξά». 

β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ: Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ – Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). 

γ. Ο αξηζκφο ηεο Πξνθήξπμεο (05/2011). 

δ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (28/04/2011). 

ε. Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

ζη. Ο ηίηινο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ: «Υπηπεσίερ εκμίσθωσηρ εξοπλισμού 

σωματοςπγικών επγασιών (με σειπιστή) για την Β’ υάση τος Φώπος Υγειονομικήρ Ταυήρ 

Αποππιμμάτων Φανίων». 
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8. Σα ίδηα ζηνηρεία (α-ζη) ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο θαη ζηνπο θαθέινπο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

9. Οη ΦΠ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ φζνπο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

10. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη απφιπηα ελήκεξνο 

ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη φηη έρεη κειεηήζεη - κε ζθνπφ λα 

ζπκκνξθσζεί - ηα Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

Άξζξν 19ν: Γηάξθεηα Ιζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ 

 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ – επί πνηλή απνθιεηζκνχ - ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα 

λνκίζκαηα. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιεζνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη απνδερηνχλ ηελ παξάηαζε, νη 

πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα 

Πξνθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ 

νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Τπεξεζία θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα 

φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ, 

παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλαλε ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

4. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο απηήο κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο απηήο, ηφηε 

θαηαπίπηεη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε 

δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

 

Άξζξν 20ν: Αλαπξνζαξκνγή Σηκήκαηνο 

 

Οη ηηκέο είλαη ζηαζεξέο γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο κεηά ηελ θαηαθχξσζε απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

Άξζξν 21ν: Γηθαηνύκελνη πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό 
 

Α) Πξνζσπηθή θαηάζηαζε δηαγσληδνκέλσλ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 
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1. Έιιελεο πνιίηεο. 

2. Αιινδαπνί. 

3. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά. 

4. πλεηαηξηζκνί. 

5. Δλψζεηο παξφρσλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ ππνςήθηνη πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 

Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 

πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία 

θπξψζεθε ζηελ Διιάδα κε ην Ν. 2513/1997, θαζψο θαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη 

ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: αζθνχλ 

επάγγεικα ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ή είλαη Δξγνιήπηεο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (ΔΓΔ) θάηνρνη πηπρίνπ ηάμεσο Α1 θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία έξγσλ νδνπνηίαο ή είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε Ννκαξρηαθά Μεηξψα γηα ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. 

Οη ελψζεηο παξφρσλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά έρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ππφ ηηο θαησηέξσ επί πιένλ πξνυπνζέζεηο: 

1. Όηη ζηελ πξνζθνξά ηνπο αλαγξάθεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

θάζε παξφρνπ ππεξεζίαο ζην θνηλφ ζρήκα, θαζψο θαη ην εηδηθφ κέξνο ηνπ 

δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

2. Όηη φια ηα κέιε ηεο έλσζεο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ 

Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 

πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία 

θπξψζεθε ζηελ Διιάδα κε ην Ν. 2513/1997, θαζψο θαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. 

Οη ελψζεηο παξφρσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ δελ ππνρξενχληαη λα 

ιάβνπλ λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Οη ελψζεηο παξφρσλ 

ππεξεζηψλ ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγνχλ σο Αλάδνρνο ζα πξέπεη, κόλν εθόζνλ απηό 

δεηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνζθνκίζνπλ 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο Κνηλνπξαμίαο, ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο λφκηκνπο 

εθπξφζσπνπο ησλ θνηλνπξαθηνπζψλ επηρεηξήζεσλ φπνπ ξεηά θαη θαη’ ειάρηζηνλ ζα 

δηαηππψλνληαη: 

 φηη ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο επζχλνληαη εμ’ νινθιήξνπ πξνο ηε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) 

γηα νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηεο Κνηλνπξαμίαο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή 

ππεξεζηψλ, 

 ε έδξα ηεο Κνηλνπξαμίαο, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θνηλνπξαθηνχλ 

θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο απηψλ, 

 ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαζεκηάο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ζηελ Κνηλνπξαμία 

θαη ην εηδηθφηεξν κέξνο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα εθηειέζεη ν θαζέλαο. 

Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ απηφλνκα 

ή σο κέιε παξφρσλ ππεξεζηψλ ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο απνθιείνληαη απφ ην 
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δηαγσληζκφ. Ο απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ. 

 

Β. Δπαγγεικαηηθά πξνζόληα 

Κάζε έλαο πνπ κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κεκνλσκέλα ή σο κέινο έλσζεο παξφρσλ νθείιεη 

λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα:  

1. Πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην αληίζηνηρν Δπηκειεηήξην (Σερληθφ ή Βηνηερληθφ ε 

Δκπνξηθφ ε Βηνκεραληθφ) ηεο Διιάδαο ή ζε αληίζηνηρν θνξέα ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ γηα εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ή λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν 

Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Διιάδαο γηα θαηεγνξίαο έξγσλ νδνπνηίαο ηάμεσο Α1 θαη 

άλσ ή λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Ννκαξρηαθά Μεηξψα ηεο Διιάδαο γηα ρσκαηνπξγηθέο 

εξγαζίεο. 

2. Να κε βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ, ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ. 

3. Να κελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη  πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ, ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ. 

4. Να κελ έρεη θαηαδηθαζζεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη 

αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ. 

5.  Να κελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλσο 

δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 

6. Να κελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη θαη` εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο ή φηαλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο. 

7. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, ν πξνζθέξσλ αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, νη 

δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε 

αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα 

γηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 

αξηζκ. 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (21) θαη 

ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,  

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 

91./308/ΔΟΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
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ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο,  

8. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ φζν 

θαη ηνπ Διιεληθνχ δηθαίνπ. 

9. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ θαη 

ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ φζν θαη ηνπ 

Διιεληθνχ δηθαίνπ. 

 

Γ. Υξεκαηνδνηηθή θαη Οηθνλνκηθή Ιθαλόηεηα 

Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηηο ειάρηζηεο νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 ηεο 

παξνχζαο Πξνθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ. 

  

Γ. Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθέο Ιθαλόηεηα 

Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 ηεο 

παξνχζαο Πξνθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ. 

 

Άξζξν 22ν: Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη – επί πνηλή απνθιεηζκνχ - λα ππνβάιινπλ, 

καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα παξαθάησ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, εληφο ηνπ 

θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ: 

1.1 Έγγξαθα γηα πξνζσπηθή θαηάζηαζε  

α. Απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηφλ, γηα ηελ έγθξηζε 

ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε έλσζε (ζε πεξίπησζε έλσζεο παξφρσλ), γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, γηα ηελ απνδνρή ηεο αιιειέγγπαο επζχλεο φισλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε (ζε πεξίπησζε έλσζεο παξφρσλ) θαη γηα ην κέξνο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ αλαιακβάλεη σο κέινο ηεο έλσζεο (ζε πεξίπησζε έλσζεο) ζην ζχλνιν ηεο 

πξνζθνξάο. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο θπζηθνχ πξνζψπνπ ζε έλσζε παξφρσλ, ε 

αλσηέξσ απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε έλσζε, κε ηελ απνδνρή ηεο 

αιιειέγγπαο επζχλεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε θαη γηα ην κέξνο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ  πνπ αλαιακβάλεη σο κέινο ηεο έλσζεο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο, 

αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α 

75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε αληίζηνηρν πεξηερφκελν. 

β. χζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: Καηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο ή άιιν έγγξαθν πνπ λα 

απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ θαη 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο, Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ 
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πκβνπιίνπ ή άιιν έγγξαθν ή έγγξαθα απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ 

λφκηκα δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ε ρψξα θαη έδξα εγθαηάζηαζεο. 

γ. Όπνηα άιια έγγξαθα απαηηείηαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο άξζξνπ 21 Α, εάλ απηή δελ πξνθχπηεη απφ ην αλσηέξσ έγγξαθα. 

δ. ε πεξίπησζε έλσζεο παξφρσλ, Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

1599/1986 (ΦΔΚ Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζε απηήλ, φηη δελ ζπκκεηέρεη έκκεζα ή άκεζα ζηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπκκεηνρέο (ζρήκαηα δηαγσληδνκέλσλ). 

1.2 Έγγξαθα γηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ή ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπο, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην 

εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο 

ζην Μ.Δ.ΔΠ. ζε ηζρχ γηα ηάμε Α1 θαη άλσ θαη θαηεγνξία έξγσλ νδνπνηίαο ή Βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζε Ννκαξρηαθφ Μεηξψν ζε ηζρχ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 21.Β.1. 

β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξίκελνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ ή εγγξάθσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, απφ 

ηα νπνία πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη  νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 21.Β.4. θαη 21.Β.7. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ ή εγγξάθσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ εγγξάθνπ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο 

ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ 

άξζξσλ 21.Β.2 θαη 21.Β.3. 

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. 

Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί 

κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηελ θαηά 

ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε, ζα δειψλεηαη φηη ηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 

εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη 

αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

δ. Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 21.Β.8. 

ε. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 21.Β.9. 

ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη ν/νη 

πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ 
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δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε θαη ε νπνία 

δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ/ησλ. 

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 

i. φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

ii. φηη δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

iii. φηη δελ είλαη έλνρνο ππνβνιήο ςεπδνχο δήισζεο ή παξάιεςεο ππνβνιήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε θαη φηη δελ είλαη έλνρνο 

ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα 

δηαπηζηψζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

ε. Γηα ζπλεηαηξηζκνχο απαηηείηαη επηπιένλ βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο 

ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο εθδίδνληαη, φζνλ 

αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε, απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη 

φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην 

αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 

Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο 

έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

Γηα ελψζεηο παξφρσλ, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηεζνχλ γηα θάζε πάξνρν πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

1.3 Έγγξαθα γηα ρξεκαηνδνηηθή θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα 

α. Ιζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ή εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ζηελ πεξίπησζε 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, ησλ ηξηψλ πξνεγνπκέλσλ ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ 

ρξήζεσλ (έηε 2008, 2009, 2010), φπνπ ε δεκνζίεπζε ησλ ηζνινγηζκψλ απαηηείηαη ζχκθσλα 

κε ηε πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ ν δηαγσληδφκελνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε ηζνινγηζκνχ, ε απαίηεζε ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο θαιχπηεηαη απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

β. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξνεγνπκέλσλ ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ 

νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ (έηε 2008, 2009, 2010). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη έλσζε παξφρσλ, ε ρξεκαηνδνηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ έλσζε ζα πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

κειψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ ζα πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε κε ην άξζξν 21.Γ 

1.4 Έγγξαθα γηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

1. Καηάινγν ησλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ νπνίεο παξαζρέζεθαλ  θαηά ηα ηξία πξνεγνχκελα 

έηε (2008, 2009, 2010), κε ηα αληίζηνηρα πνζά, εκεξνκελίεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηνπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο απνδέθηεο: 
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 εάλ κελ πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο ζε δεκφζηεο αξρέο, απηέο απνδεηθλχνληαη κε 

πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, 

 εάλ δε πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο ζε ηδησηηθνχο θνξείο, απηέο απνδεηθλχνληαη κε ηα 

αληίζηνηρα παξαζηαηηθά, ε εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ 

ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

1599/1986 (ΦΔΚ Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ 

ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ. 

Γηα θάζε ππεξεζία πνπ επηθαιείηαη ν πξνζθέξσλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε 

θαιήο εθηέιεζεο απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν παξαζρέζεθε ε ππεξεζία, αιιηψο δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε απηή γηα ηελ απφδεημε ηεο δεηνχκελεο ηεθκεξησκέλεο εκπεηξίαο. 

2. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ή Τπεχζπλε Γήισζε ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα δηαηεζεί 

απφ ην δηαγσληδφκελν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ εξγαζηψλ. Δπί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο πξέπεη λα θαιχπηεη ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα 

ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ε ελ ιφγσ Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφηππα ή λφκηκα 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζε 

απηήλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνλ αλσηέξσ εμνπιηζκφ δελ είλαη ηδηφθηεηνο, ε ελ 

ιφγσ Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ πξνζχκθσλν 

ελνηθίαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ πνπ λα θαιχπηεη φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. 

3. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ή Τπεχζπλε Γήισζε ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

απαζρνιήζεη ν δηαγσληδφκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ εξγαζηψλ. Δπί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε 

ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία άδεηεο κεραλνδεγνχ – ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηειέζεσο 

ηερληθψλ έξγσλ κε θηλεηήξηα ζεξκηθή κεραλή ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ηηο 

άδεηεο νδήγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ θνξηεγψλ νρεκάησλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δειψλεηαη 

ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο αλσηέξνπ παξαγξάθνπ 2. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ελ ιφγσ 

Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα ησλ αδεηψλ κεραλνδεγνχ – ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηειέζεσο ηερληθψλ έξγσλ 

κε θηλεηήξηα ζεξκηθή κεραλή θαη ησλ αδεηψλ νδήγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αλαθέξεηαη 

ζε απηήλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη έλσζε παξφρσλ, ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλφηεηα γηα ηελ έλσζε ζα πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ κειψλ πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ ζα πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε κε ην άξζξν 21.Γ. 

1.5 Λνηπά έγγξαθα 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 
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β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 

i. φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ 

δηαηάμεσλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, 

ii. φηη αλαιακβάλεη λα παξέρεη ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο ζηνλ ηφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο ζχκθσλα κε ηνλ δεηνχκελν ηξφπν, 

iii. φηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, 

iv. φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο 

Αξρήο πεξί καηαίσζεο, αθχξσζεο ή δηαθνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

v. φηη ε επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα δελ ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο λνκηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, 

vi. φηη ζα δηαηεξήζνπλ εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν ληα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ππνινίπσλ πξνζθνξψλ 

πνπ ηπρφλ ηεζνχλ ππφςε ηνπο θαη απνηεινχλ, θαηά δήισζε ησλ ζπληαθηψλ ηνπο, 

εκπνξηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην, 

vii. νη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα 

ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 

γ. Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ νη δηαγσληδφκελνη ππνβάινπλ ςεπδή ή αλαθξηβή Τπεχζπλε Γήισζε 

απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. 

Α.Δ. (ΟΣΑ) ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο. 

 

Άξζξν 23ν: Πξνζθνξά Δλώζεσο Παξόρσλ 

 

1. Η έλσζε παξφρσλ δελ ππνρξενχηαη λα ιάβεη ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάιεη πξνζθνξά. Ωζηφζν, ε επηιεγείζα έλσζε είλαη ππνρξεσκέλε, κόλν εθόζνλ 

απηό δεηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα 

πξνζθνκίζεη ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο Κνηλνπξαμίαο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

2. Η έλσζε παξφρσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε 

απφ φινπο ηνπο παξφρνπο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 

παξφρσλ. 

3. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε επζχλε απηή 

εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

4. ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο 

ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 

νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα 
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πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα 

έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηάζηαζε. 

Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο ΔΓ. 

 

Άξζξν 24ν: Πξνζθνξέο 

 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε δχν (2) αληίγξαθα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν 

νπνίνο θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. Σν 

έλα εθ ησλ δχν αληηγξάθσλ ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξσηφηππν», ζα έρεη αξηζκεκέλεο ηηο 

ζειίδεο θαη θάζε ζειίδα ηνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ θαη ζα πεξηέρεη πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ελψ ην 

δεχηεξν ζα πεξηέρεη θσηνηππίεο ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ. Σν «Πξσηφηππν» επηθξαηεί 

φισλ ησλ άιισλ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο 

ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 ηεο 

παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά».  

2. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη - επί πνηλή απνξξίςεσο - ζε 

ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

3. Οη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

4. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, 

θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Η 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

6. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επηινγή ησλ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, ε ζχλαςε ζπκθσλεηηθνχ 

εξγαζίαο ή άιιεο ζπκθσλίαο, ε ιχζε, ε αλαλέσζε, ε δηαθνπή, ε θαηαγγειία θαη ε 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελ ιφγσ κηζζσηηθή ζρέζε ή άιιε 

ζπκθσλία, ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο (αλάδνρν θαη 

πξνζσπηθφ), απεθδπνκέλεο ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), εμ νηαζδήπνηε ζπκκεηνρήο 

κεηαμχ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ (αλάδνρν θαη πξνζσπηθφ). 
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Άξζξν 25ν: Πεξηερόκελα Φαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Οη θάθεινη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ εμσηεξηθά ζα αλαγξάθνπλ ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζην εηδηθφ γηα ην ζθνπφ 

απηφ έληππν κε ηίηιν «ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα 

Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Οη ηηκέο κνλάδσλ ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο ή κε έλα δεθαδηθφ ςεθίν θαη 

ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

δηαθνξά ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη νινγξάθσο. Παξάιεηςε ηεο 

νιφγξαθνπ γξαθήο θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απαξάδεθηε. 

Η ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο κε 

αθξίβεηα δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ινγηζηηθά ιάζε ζηελ πξνζθνξά, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

δηνξζψλεη ηα ινγηζηηθά ιάζε θαη κνλνγξάθεη ηηο δηνξζψζεηο. 

Όια ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη είηε ζπκπιεξσκέλα κε ην ρέξη, είηε κε 

γξαθνκεραλή, είηε κε Η/Τ, επαλάγλσζηα. Πξνζθνξά πνπ δελ πιεξνί απηφλ ηνλ φξν θξίλεηαη 

απαξάδεθηε. 

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

Απαγνξεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο 

κνξθήο ησλ Δληχπσλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο ή άιινπο φξνπο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

Άξζξν 26ν: Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο 

 

Καηά ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο παξνρέα ππεξεζηψλ ζε απηφλ θαη 

ηεο δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη γηα ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έληαζε γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). 

Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Γξεγνξίνπ Δ’ 

50, 4νο φξνθνο, Υαληά, Σ.Κ. 73135), σο εμήο: 

1. Καηά ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ : 

Μέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο Πξνθήξπμεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (εκέξα δεκνζίεπζεο ιακβάλεηαη ε εκέξα απνζηνιήο γηα 

δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ). 

Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) θαη ε 

ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή 

νπνηνπδήπνηε δηαγσληδφκελνπ ζην δηαγσληζκφ ή ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο 
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ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ 

απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. 

Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, εμεηάδεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΔΓ. 

Η έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο παξνρέα ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε 

απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. 

3. Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθέξσλ έιαβε 

γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο Τπεξεζίαο. 

Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, 

ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. 

Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10)  

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

4. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

5. Η ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ Τπεξεζία, κε 

θξνληίδα ηνπο. 

6. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αλάδνρνο, κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ 

επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη 

νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 

7. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο νπνηαζδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ ελζηάζεηο, πξνζθνκίδεηαη 

παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) 

επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) 

επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ 

εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). 

 

Άξζξν 27ν: Απνδνρή Όξσλ Πξνθήξπμεο 

 

1. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ ζεκείνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, θαηά ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή έρεη 

απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο 

φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε 
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νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Η 

άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο Πξνθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ. Οη 

ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ζίγνπλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010. 

2. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ηελ ΔΓ, είηε θαηά 

ηελ ελψπηνλ ηεο δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηεο ΔΓ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 

ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηελ ΔΓ. 

 

Άξζξν 28ν: Γηαδηθαζία Γηαγσληζκνύ 

 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ΔΓ) – ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζή ηεο - πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην 

ζεκείν 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ΔΓ κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ 

απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) γηα 

επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

Σα ζηάδηα πνπ ζα αθνινπζεζνχλ γηα  ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ, είλαη ηα εμήο: 

1. Απνζθξάγηζε Φαθέισλ Πξνζθνξάο θαη έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ (α΄ ζηάδην) 

Η ΔΓ παξαιακβάλεη ηνπο ΦΠ, ηνπο απνζθξαγίδεη θαη αξηζκεί κε ηε ζεηξά επίδνζεο ηνπο δχν 

εζσηεξηθνχο θαθέινπο κε ηνλ ίδην αξηζκφ γηα θάζε θάθειν.  

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο Γηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, ελψ νξίδεηαη κέινο ηεο ην νπνίν κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φιεο ηηο ζειίδεο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Καηφπηλ, θαηαγξάθεη ζε πξαθηηθφ ηα ζηνηρεία απηψλ πνπ ππέβαιαλ 

πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ κε ηε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη 

ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. Αθνινχζσο, αθνχ απνρσξήζνπλ νη λφκηκνη 

εθπξφζσπνη ησλ δηαγσληδνκέλσλ, εμεηάδεη ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ απηψλ, απνθιείνληαο 

απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία, εθείλνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ ππνβάιεη φια ηα δεηνχκελα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, φπσο δεηνχληαη ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

Γηα φζνπο ε Δ.Γ. θξίλεη φηη δελ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο, νη 

θιεηζηνί θάθεινη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρηνχλ. 

Αλ νη ελδηαθεξφκελνη δηαθσλνχλ θαη δειψζνπλ φηη ζα δηαηππψζνπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο, νη 

θάθεινί ηνπο θξαηνχληαη ρσξίο λα αλνηρηνχλ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ησλ 

αληηξξήζεσλ ή ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. 

2. Απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (β΄ ζηάδην) 

Η απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα, 

ελψ νξίδεηαη κέινο ηεο ην νπνίν ηε κνλνγξάθεη θαη ηε ζθξαγίδεη. Καηά ηελ απνζθξάγηζε, ε 

Δ.Γ. εμεηάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο 

πηλαθνπνηεί. Οη δηαγσληδφκελνη πνπ ππνβάινπλ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππφ φξνπο ή αφξηζηε 

ή κε αληηζηνηρνχζα ζηα ζηνηρεία ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ, ζα απνθιείνληαη. 
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Αθνινχζσο αλαθεξχζζεηαη ηειεπηαίνο κεηνδφηεο απηφο (απφ φζνπο έγηλαλ δεθηέο νη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο) πνπ έδσζε ηελ κηθξφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

ε πεξίπησζε ίδησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

κεηνδφηε. 

Μεηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε, oη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ γλψζε θαη λα κειεηήζνπλ επί ηφπνπ ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ ησλ ζπλππνςήθησλ 

ηνπο θαη λα ιάβνπλ θσηναληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ κε δαπάλεο ηνπο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ακέζσο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ αλαθήξπμε ηνπ ηειεπηαίνπ 

κεηνδφηε θαη θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο (08.00 – 15.00). 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαη ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο 

ελζηάζεσλ, ε Δ.Γ. ζα ππνβάιιεη ηελ εηζήγεζή ηεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ην νπνίν ζα απνθαζίζεη γηα ηελ έθβαζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Άξζξν 29ν: Κξίζεηο Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνύ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) κε αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ, κπνξεί λα 

απνθαζίζεη: 

1. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ, κε ηξνπνπνίεζε ή 

κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

2. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 

Τπεξεζίαο. 

3. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 30 

ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

4. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ ε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) δε ρξεηάδεηαη πιένλ ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο, είηε ιφγσ 

αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α., είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, είηε ιφγσ πξφζιεςεο ηνπ απαηηνχκελνπ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πξνζσπηθνχ ή αγνξάο ηνπ απαηηνχκελνπ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ εμνπιηζκνχ είηε ιφγσ αιιαγήο ζηε Ννκνζεζία. 

β) Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 

Η Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη δηθαηνχηαη 

λα ηελ αλαζέζεη ή φρη θαη λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, 

ρσξίο ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο 

ππνςεθίνπο πξνζθέξνληεο. Δπίζεο, νη ππνςήθηνη δε δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο 

ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, ησλ 

Φαθέισλ Πξνζθνξάο θ.ιπ. 

 

Άξζξν 30ν: Αλαθνίλσζε Αλάζεζεο 

 

1. ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνζηέιιεηαη 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
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α. Σελ ηηκή πνπ πξνζέθεξε. 

β. Σν ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. 

γ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Με ηελ αλαθνίλσζε, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο 

πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

3. Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο απηήο θαη επηθαηξνπνηεκέλα φζα δηθαηνινγεηηθά είρε ππνβάιεη κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ θαη έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπο, δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

4. Δάλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνζθέξνληα, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 

εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 

ηειενκνηνηππία ζηνλ αιινδαπφ πξνζθέξνληα. 

5. Δάλ ν πξνζθέξνληαο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε 

ζχκβαζε ή δελ πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο ΔΓ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη ζην δηαγσληδφκελν κε ηελ ακέζσο επφκελε 

ρακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ε δελ πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαηαπίπηεη 

ππέξ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 

 

Άξζξν 31ν: ύκβαζε 

 

1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε αλάζεζεο, ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε 

ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. Η Τπεξεζία 

ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληα κε 

ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζην δηαγσληζκφ θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην 

θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε, νχηε θαζ’ 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, 

φπσο πξνζθνξά, Πξνθήξπμε θαη απφθαζε αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή 

παξαδξνκψλ. 

3. Ύζηεξα απφ ζπκθσλία θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, κπνξεί λα παξαηαζεί ε 

δηάξθεηα ηεο έσο ην 50% ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

4. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α) Έιεμε ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο - φπσο ηπρφλ απμνκεηψζεθε απηφο - θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπκβαηηθέο ψξεο (φπσο δηακνξθψζεθαλ κε ηηο ηπρφλ 

απμνκεηψζεηο). 
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β) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ 

ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

γ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 32ν: Υξόλνο Έλαξμεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ 

 

1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αξρίζεη ηελ παξνρή ησλ  ππεξεζηψλ ηελ επφκελε εκέξα 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), πνπ πξέπεη λα 

αηηηνινγείηαη, κπνξεί θαηά ηελ θαηαθχξσζε λα κεηαηεζεί ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο παξνρήο 

ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 33ν: Δθηέιεζε Τπεξεζηώλ 

 

1. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ζα ηεξείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε 

Υ.Τ.Σ. ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) εκεξνιφγην, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά νη 

πξαγκαηνπνηεζέληεο ψξεο ιεηηνπξγίαο αλά εμνπιηζκφ. ην ηέινο θάζε κήλα, κε βάζε ην 

αλσηέξσ εκεξνιφγην, ζα ζπληάζζνληαη κεληαίεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, νη νπνίεο ζα ππνγξάθνληαη απφ 

ην Γηεπζπληή Υ.Τ.Σ. θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ. 

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ή πιεκκειή 

εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηφλ εγγξάθσο. Ο Γηεπζπληήο 

Υ.Τ.Σ., ζα ζπληάζζεη έγγξαθν φπνπ ζα αλαθέξνληαη ζ’ απηφ ηπρφλ παξαιήςεηο θαη 

παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ κε ζσζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σα παξαπάλσ έγγξαθα ζα θνηλνπνηνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη απηφ ζα 

πξνβαίλεη ζηηο αλάινγεο θπξψζεηο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηεο παξνχζαο 

Πξνθήξπμεο. Η ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εγγξάθσο, επηζπλάπηνληαο θαη ηελ 

έγγξαθε αλαθνξά γηα λα ιάβεη γλψζε. 

3. Η Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) έρεη ην δηθαίσκα λα κεηψζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν κέρξη 25% 

ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, ρσξίο εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ ν αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη απνδεκίσζε. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ελεκεξσζεί ν αλάδνρνο έλα κήλα πξηλ ηελ κείσζε. 

4. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε εμνπιηζκνχ κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ επί έιαηηνλ ή επηπιένλ θαηά 25% αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. 

Α.Δ. (ΟΣΑ), κε ηέηνην ηξφπν πνπ ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν λα έρεη ην ίδην ηειηθφ πνζφ. 

5. Αιιαγέο ζηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ ή ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ πνπ έρεη 

δειψζεη ν αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ, κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλνλ θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο 

Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) – χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ – κε ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε φηη: α) ν λένο εμνπιηζκφο ζα είλαη ηνπ ίδηνπ είδνπο θαη ηεο ίδηαο ηνπιάρηζηνλ 

δπλακηθφηεηαο κε ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν ήδε εμνπιηζκφ θαη β) ην λέν πξνζσπηθφ θαηέρεη 

ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία άδεηεο ρεηξηζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ 
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κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ηηο άδεηεο νδήγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ θνξηεγψλ νρεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 34ν: Σξόπνο Πιεξσκήο 
 

1. Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

2. Η απνδεκίσζε (πιεξσκή) ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη κεληαία, κε βάζε ηηο 

εγθεθξηκέλεο κεληαίεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο, κε ηξαπεδηθέο επηηαγέο θαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

Οη κεληαίεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο, εθφζνλ δε ζα πεξηιακβάλνπλ παξαηεξήζεηο 

πνπ ζα απνηεινχλ παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο θαη ν αλάδνρνο ζα κπνξεί λα θαηαζέζεη ην ηηκνιφγην εμφθιεζήο 

ηνπ. Δάλ ε επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη παξαηεξήζεηο πνπ ζπληζηνχλ θαηά ηηο απφςεηο ηεο 

Γηεχζπλζεο Υ.Τ.Σ. παξαβάζεηο φξνπ ή φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηφηε ζα εμνθιείηαη κελ ην 

ηίκεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ κελφο, αιιά ε κεληαία ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ζα 

ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), φπνπ ζα 

ππνβάιινληαη εγγξάθσο θαη νη πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Υ.Τ.Σ. ππέξ ή θαηά γηα εμέηαζε 

θαη απνδνρή ή απφξξηςε ησλ παξαηεξήζεσλ, επηβάιινληαο ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε 

ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 35 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ 

αλαδφρνπ. 

3. Η εμφθιεζε ηνπ ηηκνιφγηνπ ζα γίλεηαη κέζα ζε 60 εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζή ηνπ. 

4. Με ην ηηκνιφγην ζα θαηαηίζεληαη θαη 

α)Έγγξαθν/α θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνο κέρξη ηελ ιήμε ηεο 

αλσηέξσ πξνζεζκίαο. 

ζη) Έγγξαθν/α αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνο κέρξη ηελ ιήμε ηεο 

αλσηέξσ πξνζεζκίαο. 

 

Άξζξν 35ν: Κπξώζεηο – Πνηληθέο ξήηξεο – Κήξπμε Έθπησηνπ ηνπ Αλαδόρνπ 

 

ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) θξίλεη κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο Υ.Τ.Σ., 

φηη νη εξγαζίεο νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν δελ έρνπλ εθηειεζηεί ηθαλνπνηεηηθά, 

ζα ηεξνχληαη ηα εμήο: 

 

Πνηληθέο ξήηξεο: 

Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε φξσλ ή φξνπ ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαη’ αξρήλ ζα ππφθεηηαη 

ζε πξνθνξηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα έγγξαθεο παξαηεξήζεηο, ησλ νπνίσλ ηα αληίγξαθα ζα 

θξαηνχληαη θαη ζα ηεξνχληαη ζηε Γηεχζπλζε Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). 

ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ζα επηβάιινληαη νη αθφινπζεο πνηληθέο ξήηξεο: 

1. Γηα πξψηε παξάβαζε πέξαλ ηεο πξνθνξηθήο θαη έγγξαθεο παξαηήξεζεο 500 €. 

2. Γηα δεχηεξε παξάβαζε 700 €. Γηα ηελ ηξίηε θαη ηηο επφκελεο παξαβάζεηο θαη γηα θάζε κία, 

1000 €. 
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Οη ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

Καηά ηεο επηβνιήο ησλ ξεηξψλ ρσξεί έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζεκείν 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο 

παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

Δάλ παξαηεξεζνχλ επαλεηιεκκέλα νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) - χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο - 

δχλαηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κε αληίζηνηρε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο. 

Δάλ παξαηεξεζεί ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ λα εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, παξά ηηο 

ζπλερείο ελνριήζεηο, κπνξεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) - χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο – λα αλαζέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο ζε άιιν 

ζπλεξγείν, εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, αθαηξψληαο ηελ δαπάλε απηή είηε απφ ηελ πηζηνπνίεζε 

πιεξσκήο ή απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Έθπησζε αλαδόρνπ: 

1. Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα 

ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε ή αξλεζεί λα ηελ ππνγξάςεη ή δελ πξνζθνκίζεη ηα 

αηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 

απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ: 

α) Γηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ηηο εξγαζίεο πξηλ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο. 

β) Απαζρνιεί πξνζσπηθφ πνπ δελ θαηέρεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζρεηηθή ηζρχνπζα 

λνκνζεζία άδεηεο κεραλνδεγνχ – ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηειέζεσο ηερληθψλ έξγσλ κε 

θηλεηήξηα ζεξκηθή κεραλή ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ηηο άδεηεο νδήγεζεο 

ησλ αληίζηνηρσλ θνξηεγψλ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ. 

γ) Αξλεζεί λα εθηειέζεη ή φηαλ δελ εθηειεί εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε. 

δ) Δπαλεηιεκκέλα εθηειεί πιεκκειψο ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε. 

3. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηε ζχκβαζε φηαλ: 

α). Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη εξγαζίεο δελ εθηειέζηεθαλ κε επζχλε ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. 

Α.Δ. (ΟΣΑ). 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

4. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηε ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο - αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά - νη 

παξαθάησ θπξψζεηο: 
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α) Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β) Αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε άιιν ελδηαθεξφκελν πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. 

Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), θαζψο θαη ε ηπρφλ 

πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηηκήο απφ ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε άιιν ελδηαθεξφκελν 

πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 36ν: Δπίβιεςε – Δπνπηεία Δξγαζηώλ 

 

Βαζηθφο θξηηήο ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ είλαη ν Γηεπζπληήο Υ.Τ.Σ. ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. 

(ΟΣΑ), ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη ηεξαξρηθά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ζηηο ππνδείμεηο ηνπ 

Γηεπζπληή Υ.Τ.Σ. θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε απηφλ. 

Σελ επνπηεία ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζα έρεη ν Γηεπζπληήο Υ.Τ.Σ. ηεο 

Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), ν νπνίνο ζα: 

1. Καηαξηίδεη ην πξφγξακκα εξγαζηψλ θαη ζα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ πνπ 

εθηεινχληαη θαζεκεξηλά. 

2. Διέγρεη ηελ πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

3. πληάζζεη κε βάζε ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, ηηο κεληαίεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο. 

4. Πξνηείλεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ηηο πνηλέο ζηελ 

πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ή κε εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 37ν: Σήξεζε Μέηξσλ Αζθάιεηαο 

 

Ο αλάδνρνο θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ, νθείινπλ λα ηεξνχλ φια ηα κέηξα πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη εθαξκφδνληαη ζην ρψξν ηνπ 

Υ.Τ.Σ.Α. θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ Σερληθνχ Αζθάιεηαο ηεο 

Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), θαζψο θαη λα ηεξνχλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Η πξνκήζεηα θαη ρνξήγεζε ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. (ξνχρα θαη ππνδήκαηα εξγαζίαο, 

κάζθεο, γάληηα, θξάλε θ.ιπ.) απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ζρεηηθή δαπάλε 

βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ ίδην. Η ρξήζε ηνπο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ αλαδφρνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ επίζεο θαη ηα έμνδα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνο θαη 

απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α., γηα ηελ νπνία θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. 

Δξγαδφκελνη νη νπνίνη δελ ζα ηεξνχλ ηα κέηξα αζθαιείαο ζα απνκαθξχλνληαη απφ  ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ κε απιή εγγξαθή παξαηήξεζε θαη δελ ζα κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ 

ρσξίο ηελ γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη απνκαθξπλζεί. 

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο δηθνχ ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν 3850/2010 θαη αλ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ Νφκν ππεξεζίεο 

δηθνχ ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο. Οη δαπάλεο γηα ηνπο αλσηέξσ θαζψο θαη θάζε έμνδα γηα ηελ 
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αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη έρνπλ πεξηιεθζεί 

αλεγκέλεο ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

Άξζξν 38ν: Αλσηέξα Βία 

 

Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηφηε 

πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά 

θαη λα πξνζθνκίζεη ζηε Γηεχζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

Άξζξν 39ν: Πιεξνθνξίεο 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ γηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δηεπθξίλεζε ή 

πιεξνθνξία κε ηε Γηεχζπλζε Σερληθήο Τπεξεζίαο, Γξεγνξίνπ Δ’ 50, 4νο φξνθνο, Υαληά, ηει. 

28210 91888, fax 28210 83400, e-mail: karabatsakis@dedisa.gr, αξκφδηνο Ηξαθιήο 

Καξακπαηζάθεο, Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 

 

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) 

 

 

 

ΘΔΟΥΑΡΟΤΛΑ ΜΤΛΩΝΑΚΗ 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ αξηζκφ 96/16-12-2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. 

(ΟΣΑ) 

Τπεξεζίεο εθκίζζσζεο εμνπιηζκνύ 

ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ (κε ρεηξηζηή) γηα 

ηελ Β’ θάζε ηνπ Υώξνπ Τγεηνλνκηθήο 

Σαθήο Απνξξηκκάησλ Υαλίσλ 

 

 Τ Μ Β Α  Η  

 

Πνζνχ ………………………………………………………... επξψ (……… €) πιένλ ΦΠΑ …%. 

 

ηα Υαληά ζήκεξα ηελ …../……../……., εκέξα ……………., ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. 

(ΟΣΑ), Γξεγνξίνπ Δ’ 50, νη ππνγξάθνληεο: 

 

1. …………………………………, Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), 

2. ……………………………………, λφκηκνο εθπξφζσπνο ……………………………………… 

 

ζπκθσλήζακε θαη δερζήθακε ηα παξαθάησ: 

 

Ο πξψηνο κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ θαη έρνληαο ππ’ φςε: 

1. Σελ Πξνθήξπμε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο, θαζψο θαη ηα 

ινηπά πκβαηηθά Σεχρε (πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, 

Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο, Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο) πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ 

ππ΄ αξηζκ. 96/16-12-2010 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. 

(ΟΣΑ) θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. ……../……-……-…….. Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζή ηνπο ζε 

απηφλ. 

3. Σελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 

Α Ν Α Θ Δ Σ Δ Ι  

 

ζην δεχηεξν απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ……………………………………………………, πνπ 

ζα θαιείηαη εθεμήο αλάδνρνο θαη απηφο απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ππφ ηνλ ηίηιν ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΚΜΙΘΩΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ (ΜΕ ΥΕΙΡΙΣΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ Β’ ΦΑΗ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΥΑΝΙΩΝ, 
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ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο, ησλ ινηπψλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ θαη ηεο απφ …../…../…….   

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Πξνθήξπμε  θαη 

ηα Παξαξηήκαηά ηεο, ζηα ινηπά πκβαηηθά Σεχρε θαη ζηελ απφ …../…../……. Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε.  

Ο αλαδφρνο, κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαη ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ ηνπ (πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία 

άδεηεο ρεηξηζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ηηο άδεηεο νδήγεζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ θνξηεγψλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ), 

ζα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 

2. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΔΤΥΗ  

 

Σα πκβαηηθά Σεχρε κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, είλαη ηα 

παξαθάησ:  

1. Η χκβαζε. 

2. Η Πξνθήξπμε. 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

4. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

5. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

6. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.  

Σα ηεχρε απηά απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο, επηζπλάπηνληαη ζε απηήλ θαη 

κνλνγξάθεζαλ εθ κέξνπο ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) απφ ην Γηεπζπληή Σερληθήο Τπεξεζίαο 

Ηξαθιή Καξακπαηζάθε θαη εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ ………………………………….. 

 

3. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 

 

Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, 

αλέξρεηαη ζε ………………………………………….επξψ (…………… €) πιένλ ΦΠΑ ………%. 

 

4. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Ο ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 

Απνξξηκκάησλ ζηε ζέζε «Κνξαθηά» ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αθξσηήξηνπ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 
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Ο ρξφλνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα είλαη δψδεθα (12) κήλεο θαη αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη 

απφ ηελ επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

Ο ρξφλνο κπνξεί λα απμνκεησζεί θαηά ηέζζεξεηο κήλεο φπσο αλαθέξεηαη ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε. 

Η χκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ πνζφ έσο ην 50% ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 

5. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΡΗΣΡΔ - ΚΤΡΩΔΙ – ΚΑΣΑΛΟΓΙΜΟΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ 

 

Οη ξήηξεο, θπξψζεηο, θαηαινγηζκνί θαη πξφζηηκα πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ζηνλ αλάδνρν 

θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, πξνβιέπνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηδηαίηεξα 

ζην άξζξν 35 ηεο Πξνθήξπμεο. 

 

6. ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η απνδεκίσζε (πιεξσκή) ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη κεληαία, κε βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο 

κεληαίεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο, κε ηξαπεδηθέο επηηαγέο θαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ 

ηνλ αλάδνρν ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ 

θάζε θνξά. 

Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηέιε, ραξηφζεκα, εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, νη 

ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην 

ρξφλν θαηαβνιήο ηνπο, γηα παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν, κε ηνλ ηξφπν θαη ζην 

ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ επίζεο, ε δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ) θαη ησλ ξνχρσλ θαη ππνδεκάησλ εξγαζίαο πνπ ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ην πξνζσπηθφ 

ηνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνο θαη απφ ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο γηα ηελ νπνία θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ). 

 

7. ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

Γηα ηελ εγγχεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 13 ηεο Πξνθήξπμεο. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πηζηή 

ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ………………………………………..ζπλνιηθνχ πνζνχ ………………………….. €. 

 

8. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ 

 

Σα δχν κέξε απνδέρνληαη ζαλ ηζρπξή ηελ αιιεινγξαθία πνπ ζα απνζηέιιεηαη κέζσ fax γηα 

κελ ηε Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ζην fax 28210 83400, γηα δε ηνλ αλάδνρν 
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……………………………………….. ζην fax ………….………………, είηε ηελ αιιεινγξαθία 

πνπ ζα απνζηέιιεηαη ή ζα θαηαηίζεληαη λφκηκα ζηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

Γηα φηη δελ ξπζκίδεηαη ή ξπζκίδεηαη ειιηπψο, εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. 

Αξκφδηα Γηθαζηήξηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Υαλίσλ. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα χκβαζε, αλαγλψζζεθε θαη επηβεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ 

ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία δχν (2) θαηαηέζεθαλ 

ζην αξρείν ηεο Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) θαη δχν (2) παξέιαβε ν αλάδνρνο. 

 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

Γηα ηνλ Δξγνδόηε Γηα ηνλ Αλάδνρν 

 

 

………………………………………………….. 

Πξόεδξνο Γ.. Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) 

 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 


