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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

 
Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) - – 

σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 79/13-07-2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου - 

διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κατά την ανοικτή διαδικασία, με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική 
προσφορά, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

 

«Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για το 
Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χανίων και εργασίες διαχείρισης ιλύος» 

 
προϋπολογισμού 269.500,00 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α και για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) 
μηνών – με δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της 
παρούσας Διακήρυξης - σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα, στα 

Παραρτήματα της παρούσας Διακήρυξης και στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη (Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

Προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσιών) που αναφέρονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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Άρθρο 1ο: Αναθέτουσα Αρχή / Προϊσταμένη Αρχή / Στοιχεία Υπηρεσίας που 
Διενεργεί το Διαγωνισμό 

 

Αναθέτουσα Αρχή είναι: 

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά 

Τ. Κ.:  73135 

Αριθμός τηλεφώνου: 28210 91888 

Αριθμός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (Fax):  28210 83400 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): dedisa@dedisa.gr 

 

Προϊσταμένη Αρχή είναι: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά 

Τ. Κ.:  73135 

Αριθμός τηλεφώνου: 28210 91888 

Αριθμός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (Fax):  28210 83400 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): dedisa@dedisa.gr 

Αρμόδιος υπάλληλος: Ελευθερία Στυλιανουδάκη, Γραμματέας Δ.Σ. 

 

Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά 

Τ. Κ.:  73135 

Αριθμός τηλεφώνου: 28210 91888 

Αριθμός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (Fax):  28210 83400 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): dedisa@dedisa.gr 

Αρμόδιος υπάλληλος: Ηρακλής Καραμπατσάκης, Διευθυντής 

Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης 

ή εκτέλεσης της σύμβασης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και δεν προκύπτουν από το 

γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της 

υπόψη σύμβασης. 

 
Άρθρο 2ο: Νομικό Πλαίσιο του Διαγωνισμού 
 

Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ) δυνάμει της με αριθμό 79/13-07-2016 Απόφασης του Δ.Σ. της, προκηρύσσει και 
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διενεργεί το διαγωνισμό στον οποίο αναφέρεται η παρούσα Διακήρυξη, με βάση το 

παρακάτω νομοθετικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει: 

1. Τον Εκτελεστικό Kανονισμό (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, 

περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και 

γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 842/2011. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2342 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων. 

3. Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007). 

4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150 Α/10-7-

2007), συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στο Π.Δ. 60/2007 και το 

οποίο εφαρμόζεται αναλογικά στον τομέα των υπηρεσιών. 

5. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007). 

6. To Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/13-07-2010). 

7. To Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 

173 Α/30-09-2010). 

8. To Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011). 

9. Την παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α 107/09-05-2013). 

10. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις» (ΦΕΚ 120 A/29-5-2013). 

11. Το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014). 

12. Τα άρθρα 157 και 201 παρ. 5 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014). 
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13. Την ΚΥΑ Π1/2380/2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400 Β/20-

12-2012). 

14. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β/21-10-

2013). 

15. Την ΥΑ 5143/2014 «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και των 

λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/ 2011 

(Α΄ 204) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 3335 Β/11-12-2014). 

16. Το ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 11809/01-10-2009 «Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ)» με δ.τ. «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», καθώς και τα ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ 

11809/01.10.2009 & 13850/01.12.2009, ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ ΚΑΙ ΓΕΜΗ 12741/05.12.2011, 

3581/24.05.2012, 6795/11.07.2012, 1482/05.03.2013, 11748/05.11.2014, 

11750/05.11.2014 & 11762/05.11.2014, ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2856/20.05.2015. 

17. Το Καταστατικό της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

18. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 

Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή 

υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 3o: Δημοσιότητα 
 

Δεδομένων των σχετικώς προβλεπομένων τόσο στο Π.Δ. 118/2007 όσο και στον Ν. 

3548/2007, περίληψη της παρούσας Διακήρυξης έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά για δημοσίευση 

στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 27/07/2016. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων και στις ακόλουθες εφημερίδες: 

1. Χανιώτικα Νέα,  

2. Νέοι Ορίζοντες,  

3. Δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. 

Επιπλέον, σημειώνεται, πως περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αποσταλεί στα 

Επιμελητήρια Ελλάδας, θα αναρτηθεί στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και στο 

διαδικτυακό τόπο www.dedisa.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης (καθώς και πιθανής επανάληψής της) 

στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι δαπάνες 

δημοσίευσης της Διακήρυξης (καθώς και πιθανής επανάληψής της) στον ελληνικό τύπο θα 

καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον πάροχο υπηρεσιών που θα ανακηρυχθεί 

ανάδοχος με τη διαδικασία του Διαγωνισμού, με την προσκόμιση των νόμιμων 
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παραστατικών (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, η οποία 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163 Α/04-09-2009). 

 
Άρθρο 4ο: Γλώσσα 
 

1. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η 

ελληνική. 

2. Τα έγγραφα των υποψηφίων για τη συμμετοχή σε αυτόν θα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα κατά τα 

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, ως τέτοια δε για τις ανάγκες της παρούσας Διακήρυξης 

νοείται εκείνη που γίνεται είτε από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά τα άρθρα 454 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του άρθρου 36 παρ. 2γ) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν.4194/2013 - ΦΕΚ Α΄ 208/27.09.2013). 

3. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Τυχόν προσφυγές θα υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

4. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που θα έχουν εκδοθεί από αλλοδαπούς 

φορείς και τα οποία θα κατατεθούν από τους συμμετέχοντες πρέπει, επί ποινή 

απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας 

του συμμετέχοντα, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με τη Συνθήκη 

της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η 

γνησιότητά τους, θα συνοδεύονται δε (ως προαναφέρθηκε) από επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα. 

Διευκρινίζεται, ότι η διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα θεωρούνται ως 

δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και δη: α) τα έγγραφα που 

προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, 

συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, 

δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή, β) τα διοικητικά έγγραφα, γ) τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα και δ) επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, 

θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό 

έγγραφο. 

5. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα που είναι και η επίσημη γλώσσα της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και της σύμβασης κατά την εφαρμογή της. Γλώσσα εργασίας 

της σύμβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) θα 

συντάσσονται στην ελληνική. 

6. Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδειχθέντος ως αναδόχου με τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 

7. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην 

ανάθεση και εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, των ενδιαφερομένων, των προσφερόντων 

και του παρόχου υπηρεσιών (ήτοι του φορέα που θα αναδειχθεί ανάδοχος με την 

παρούσα διαδικασία) διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. 

Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των 

τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Αναθέτουσα Αρχή, την Προϊσταμένη Αρχή και 
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την Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό, με την παρουσία διερμηνέων με δική τους 

ευθύνη και δαπάνη. 

 
Άρθρο 5ο: Είδος Διαγωνισμού 
 

1. Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τα σχετικώς 

προβλεπόμενα στα νομοθετήματα που κατά τα ανωτέρω τον διέπουν. 

2. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή, ομοίως 

κατά την έννοια των νομοθετημάτων που την διέπουν. 

 
Άρθρο 6ο: Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
 

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με τον 

κατάλληλο εξοπλισμό χωματουργικών εργασιών και το κατάλληλο προσωπικό του (που θα 

πρέπει να κατέχει τις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία άδειες χειρισμού των 

αντίστοιχων μηχανημάτων έργου και τις άδειες οδήγησης των αντίστοιχων φορτηγών 

οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών), θα εκτελεί τις εργασίες 

που αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
CPV: 90531000 - FC03, 90513900 
Δεκτές θα γίνονται προσφορές που αφορούν μόνο το σύνολο των προβλεπόμενων 

υπηρεσιών. 

 
Άρθρο 7ο: Τόπος και Χρόνος Παροχής των Υπηρεσιών 
 

1. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι οι εγκαταστάσεις του Χώρου Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων στη θέση «Κορακιά» της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του 

Δήμου Χανίων. 

2. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει να 

υπολογίζεται από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης. 

Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί κατά τέσσερεις (4) μήνες, χωρίς αύξηση 

του οικονομικού αντικείμενου, αν ζητηθεί από τον ανάδοχο απασχόληση περισσότερων ή 

λιγότερων ωρών των μηχανημάτων αντίστοιχα, έως την πραγματοποίηση του 

προβλεπόμενου αριθμού ωρών απασχόλησης των μηχανημάτων για δωδεκάμηνη 

περίοδο. 

3. Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), διατηρεί το δικαίωμα μετά από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της, να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον 

Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, αναθέτοντάς του με τους ίδιους όρους 
την εκτέλεση των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη (δικαίωμα 
προαίρεσης). Το δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον ασκηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν 

μπορεί να υπερβεί το 50% του αρχικού προϋπολογισμού, ήτοι 134.750,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αποφασισθεί, θα γίνει πριν τη λήξη της 

σύμβασης, δηλαδή πριν την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της, 

με έγγραφη δήλωσή της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

προαίρεσης, εφόσον υπάρξουν), ανέρχεται έως το ποσό των 404.250,00 € χωρίς το 

Φ.Π.Α. 

 
Άρθρο 8ο: Παραλαβή Συμβατικών Τευχών - Συμπληρωματικές Πληροφορίες 
 

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και Προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσιών) 

θα είναι αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (νυν Ε.Ε.) και από την οποία θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 

πλήρης πρόσβαση στα Τεύχη του Διαγωνισμού. 

Επίσης, Τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και Προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσιών) θα είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), ήτοι την www.dedisa.gr στην οποία θα έχουν αναρτηθεί 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (νυν Ε.Ε.) και από την οποία παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 

πλήρης πρόσβαση στα Τεύχη του Διαγωνισμού χωρίς αντίτιμο. 

Αντίγραφο των Τευχών του Διαγωνισμού μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι – 

εφόσον το επιθυμούν - με την υποβολή αίτησης στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ., fax). Η παραλαβή θα γίνεται 

- επί αποδείξει - αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων από αυτούς εταιρειών 

μεταφοράς αλληλογραφίας ή από οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο - 

από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του άρθρου 1 της παρούσας Διακήρυξης, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.). Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα 

χορηγείται μία μόνο πλήρης σειρά Τευχών του Διαγωνισμού. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 

πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών τα ανωτέρω Τεύχη του Διαγωνισμού, 

αυτά χορηγούνται μέσα σε έξι (6) ημέρες από την παραλαβή της γραπτής αίτησης 

χορήγησης τους. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την 

αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Σε περίπτωση παραλαβής των Τευχών μέσω εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, η 

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ενδεχόμενη μη έγκαιρη και 

σωστή παράδοσή τους. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν εμπρόθεσμα πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των 

προσφορών από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. 

- ύστερα από αίτημά τους - σχετικές με τα Τεύχη του διαγωνισμού, αυτές δίνονται εγγράφως 

το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των 

προσφορών, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 31/08/2016. 

Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστούν προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα αιτήματα: 
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α) υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς (στους οποίους 

έχουν χορηγηθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ύστερα από αίτησή τους), 

ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 

β) συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf με το 

κείμενο των ερωτημάτων το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, 

γ) δεν εξετάζονται αν υποβληθούν εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή υποβληθούν με άλλο 

τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 
Άρθρο 9ο: Τεκμήριο από τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό – Διαγωνιστικά / 

Συμβατικά Στοιχεία 
 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της Διακήρυξης και των λοιπών Τευχών του Διαγωνισμού και γνωρίζει 

πλήρως τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών. 

Ο κατάλογος των νυν Διαγωνιστικών και μετέπειτα Συμβατικών Τευχών με τη σειρά ισχύος 

σε περίπτωση ασυμφωνίας, είναι ο ακόλουθος: 

1. Η Σύμβαση. 

2. Η Διακήρυξη. 

3. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσιών. 

4. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

6. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 
Άρθρο 10ο: Χρόνος – Τόπος - Τρόπος Υποβολής των Προσφορών 
 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α/29-5-2013), 

στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στην παρούσα Διακήρυξη. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 29/07/2016 29/07/2016 06/09/2016 
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www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

14:00 μ.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της υπ’ 

αριθμό Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β/21-

10-2013). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 της 

παρούσας Διακήρυξης. 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος1 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν – κατά την κρίση 

της Επιτροπής Διαγωνισμού - ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 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 το αρμόδιο όργανο. 

Δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα επιθυμεί, να τροποποιήσει 

υποβληθείσα προσφορά ή να αποσύρει ή να υποβάλει νέα προσφορά, πριν την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. 

 
Άρθρο 11ο: Προσφορά Ενώσεως Παρόχων Υπηρεσιών 
 

1. Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Ωστόσο, σε περίπτωση που η 

διακηρυσσόμενη με την παρούσα παροχή υπηρεσιών κατακυρωθεί σε ένωση 
προσώπων, η επιλεγείσα ένωση είναι υποχρεωμένη, μόνο εφόσον αυτό ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει 

συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 15 της παρούσας Διακήρυξης. 

2. Η ένωση παρόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπό τους, που έχει οριστεί σύμφωνα με την παρ. 1.α. του άρθρου 16 της 
                                                
1 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
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παρούσας Διακήρυξης. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης παρόχων. 

3. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 

της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα 

προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ 

Α.Ε. (ΟΤΑ), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου. 

 
Άρθρο 12ο: Διαδικασία Διαγωνισμού 
 

Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών, την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών που θα υποβληθούν, τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όπου προβλέπεται, τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, καθώς και τη 

γνωμοδότηση επί παντός θέματος, που τυχόν προκύψει, από την κατακύρωση της παροχής 

υπηρεσιών ή της ανάθεσης μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης, είναι η Επιτροπή 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης 

(που θα αναφέρεται ως Επιτροπή Διαγωνισμού – ΕΔ). 

Τα στάδια που θα ακολουθηθούν για την αποσφράγιση των προσφορών και την ανάδειξη 

του αναδόχου, είναι τα εξής: 

 
Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι στις 13/09/2016, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και 

ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά 

την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική 
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αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η Επιτροπή Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, 

πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. 

• Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η Επιτροπή Διαγωνισμού απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – 

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 

χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών 

προσφορών), η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συντάξει σχετικά πρακτικά με βάση τις 

ηλεκτρονικές προσφορές των υποψηφίων, ως κάτωθι: 

Κατά το στάδιο του ελέγχου των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταγράφει σε πρακτικό τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς 

και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με τη σειρά που αναγράφονται στο άρθρο 16 της 

παρούσας Διακήρυξης. Στη συνέχεια, εξετάζει τα στοιχεία των υποφακέλων αυτών, 

αποκλείοντας από την περαιτέρω αξιολόγηση, εκείνους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει όλα τα 

ζητούμενα στοιχεία του φακέλου, όπως ζητούνται στο άρθρο 16 της παρούσας Διακήρυξης. 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού 

θα υποβάλλει την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα εκδώσει μία εκτελεστή 

διοικητική πράξη για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών. 

Η ως άνω εκτελεστή πράξη της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους. 

 

Κατά το στάδιο του ελέγχου των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», η Επιτροπή 

Διαγωνισμού εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων και στη συνέχεια τις 

πινακοποιεί. Οι διαγωνιζόμενοι που υποβάλουν Οικονομική Προσφορά υπό όρους ή αόριστη 

ή που δεν πληροί τα σχετικώς απαιτούμενα από την παρούσα Διακήρυξη, θα αποκλείονται. 
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Ακολούθως ανακηρύσσεται τελευταίος μειοδότης αυτός (από όσους έγιναν δεκτές οι 

οικονομικές προσφορές τους) που έδωσε την μικρότερη οικονομική προσφορά. 

Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών, διενεργείται κλήρωση από 

την Προϊσταμένη Αρχή και κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζομένων που έδωσαν τις ίδιες 

οικονομικές προσφορές, με τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Μετά την εξέταση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού, θα 

υποβάλλει την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα εκδώσει μία εκτελεστή 

διοικητική πράξη για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των οικονομικών 

προσφορών. 

Η ως άνω εκτελεστή πράξη της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους. 

 
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν από την κοινοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης στον ανάδοχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποστέλλει ηλεκτρονικά στον 

υποψήφιο που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης σχετική πρόσκληση (ειδοποίηση) για 

την ηλεκτρονική υποβολή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, των επιμέρους 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και των εγγράφων που απαιτούνται για τη σύναψη της 

σύμβασης. 

Η αποσφράγιση του φακέλου αυτού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο του φακέλου που αποσφραγίσθηκε. 

Αν ο καλούμενος δεν υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα, αποκλείεται από τη σύμβαση και η 

σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, η 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, θα υποβάλλει την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 

θα εκδώσει μία εκτελεστή διοικητική πράξη για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Η ως άνω εκτελεστή πράξη της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, 

των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 

1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013.  

 

 



ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

Αριθμός Διακήρυξης: 07/2016 12 

Άρθρο 13ο: Εγγυήσεις 
 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη -

μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 

κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα 

απορρίπτονται. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική 

διατύπωση. 

3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

- Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως. 

- Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή το ύψος της 

εγγυητικής επιστολής θα είναι πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ (5.390,00 €). 

β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων του σημείου 3 του 

παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα: 

- Τον αριθμό της Διακήρυξης, την ημερομηνία του διαγωνισμού και τον τίτλο της 

παροχής υπηρεσιών, ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ. 
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- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, 

ήτοι 180 ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον από την επόμενη της ημέρας του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητήσει από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

(κατά τα κατωτέρω οριζόμενα) και της εγγύησης συμμετοχής. 

γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά 

είναι: 

- η ανάληψη της υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, 

- ο αριθμός της Διακήρυξης (07/2016), 

- το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

- η ημερομηνία έκδοσής της, 

- τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων, μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την εγγραφή 

ειδοποίηση του προσφέροντος από την Υπηρεσία. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς 

τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 

κατακύρωσης της σύμβασης. 

Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο παράτημα Ι της 

παρούσας Διακήρυξης. 
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

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

της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων του σημείου 3 του 

παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα: 

- Τον τίτλο των υπηρεσιών, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο 4.β του παρόντος 

άρθρου. 

- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο της παρ. 2 του 

άρθρου 7 της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι δέκα τέσσερεις μήνες (14) μήνες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και 

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

Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης εξαντληθεί ή μειωθεί λόγω τυχόν 

κυρώσεων, τότε θα πρέπει να ανατιμάται στην αρχική της τιμή. 

Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο παράτημα Ι της 

παρούσας Διακήρυξης. 
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6. Διευκρινίζεται, πως στην περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών (ή Κοινοπραξίας), 

όλες οι κατά Νόμο και Διακήρυξη μνημονευόμενες εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης (ή Κοινοπραξίας). 

7. Όλες οι εγγυήσεις θα απευθύνονται προς τη ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

8. Εγγυητική επιστολή που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω, είναι απαράδεκτη και δεν 

γίνεται αποδεκτή, οπότε ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω συμμετοχή στο 

διαγωνισμό, ο δε πάροχος υπηρεσιών (ήτοι ο αναδειχθείς από την διαδικασία ως 

Ανάδοχος) από την εκτέλεση της σύμβασης. 

 
Άρθρο 14ο: Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση, Τρόπος Πληρωμής 
 

1. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 269.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 24%. Η 

συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

προαίρεσης, εφόσον υπάρξουν, ανέρχεται έως το ποσό των 404.250,00 € χωρίς το 

Φ.Π.Α. 24%. 

2. Προσφορές μεγαλύτερες από το ανωτέρω ποσό (269.500,00 €) θα κρίνονται ως 

απαράδεκτες και θα απορρίπτονται. 

3. Η χρηματοδότηση της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο από ίδιους 

πόρους της ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

4. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

5. 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 

παροχή των υπηρεσιών στον τόπο, με τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται στην 

παρούσα Διακήρυξη και στα λοιπά συμβατικά τεύχη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ). 

6. Στη σύμβαση επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης, στο όνομα και για λογαριασμό της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

204 Α/15-09-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Η αποζημίωση (πληρωμή) του αναδόχου θα καταβάλλεται μηνιαία, με βάση τις 

εγκεκριμένες μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, με τραπεζικές συναλλαγές (e-banking 

ή τραπεζικές επιταγές) και με την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων 

δικαιολογητικών, σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά. 

8. Οι μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, 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 
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του. Εάν οι μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις συνοδεύονται από παρατηρήσεις που 

συνιστούν κατά τις απόψεις των αρμόδιων Διευθύνσεων παραβάσεις όρου ή όρων της 

σύμβασης, τότε θα εξοφλείται μεν το τίμημα του προηγούμενου μηνός, αλλά η μηνιαία 

συγκεντρωτική κατάσταση θα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ) όπου θα υποβάλλονται εγγράφως και οι προτάσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων 

υπέρ ή κατά για εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη των παρατηρήσεων, επιβάλλοντας σε 

καταφατική περίπτωση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 29 της παρούσας Διακήρυξης 

κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου. 

9. Για κάθε μια εκ των ως άνω τμηματικών πληρωμών θα εκδίδονται τα απαραίτητα 

παραστατικά/δικαιολογητικά (λ.χ. τιμολόγιο εκδόσεως του αναδόχου), ως αυτά 

προβλέπονται από τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

 
Άρθρο 15ο: Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
1. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα), 

2. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα), 

3. Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), 

4. Συνεταιρισμοί, 

5. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

που δραστηριοποιούμενοι στο αντικείμενο της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται 

να διενεργούν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών και οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του 

Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 

σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. και οι οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν 

τα προσόντα που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας Διακήρυξης, 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 εγγεγραμμένοι σε Νομαρχιακά Μητρώα για 

χωματουργικές εργασίες. 

Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών (ή Kοινοπραξίες) που υποβάλλουν ηλεκτρονικά κοινή 

προσφορά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον 

προϋποθέσεις: 

1. Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού το ποσοστό συμμετοχής 

κάθε οικονομικού φορέα στο κοινό σχήμα, καθώς και το ειδικό μέρος του 

δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της 

σύμβασης. 

2. Ότι όλα τα μέλη της ένωσης (ή Kοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης 

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 
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κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η 

οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών 

διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν 

συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. 

Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να 

λάβουν νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις παρόχων 

υπηρεσιών σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει μόνο εφόσον αυτό 
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσουν 

συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραμμένη από τους νόμιμους 

εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων όπου ρητά και κατ’ ελάχιστον θα 

διατυπώνονται: 

• ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για 

οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά με τη συγκεκριμένη παροχή 

υπηρεσιών, 

• η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που κοινοπρακτούν 

και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών, 

• τα ποσοστά συμμετοχής καθεμιάς από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην Κοινοπραξία 

και το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει εκάστη εξ 

αυτών. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε 

περισσότερες από μία προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα 

ή ως μέλη παρόχων υπηρεσιών (ή Kοινοπραξίας) σε παραπάνω από μία προσφορές 

αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε 

προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

 
B. Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (πάροχοι 

υπηρεσιών) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 

διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 

εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
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τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και  

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

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

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες 

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

στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007 και 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 

της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 

Γ. Επαγγελματικά προσόντα 
Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης παρόχων 

υπηρεσιών (ή Κοινοπραξίας) πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο επαγγελματικό 

μητρώο, ήτοι: 

- εάν ο συμμετέχων είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, στο Τεχνικό ή Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας για κατηγορίας έργων οδοποιίας τάξεως Α1 και 

άνω ή να είναι εγγεγραμμένος σε Νομαρχιακά Μητρώα της Ελλάδας για χωματουργικές 

εργασίες, 

- εάν ο συμμετέχων δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα στον αντίστοιχο φορέα της 

χώρας εγκατάστασης του, 

για εκτέλεση χωματουργικών εργασιών. 

 
Δ. Προσωπική κατάσταση 
1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και - προκειμένου περί αλλοδαπών - σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του. 
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2. Να μην έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και - προκειμένου περί αλλοδαπών - 

σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του. 

3. Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Να μην έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει 

αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική διαγωγή του. 

5. Να μην είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ` εφαρμογή της παρούσας Διακήρυξης ή όταν δεν έχει παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές. 

6. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα, ο προσφέρων αν είναι φυσικό πρόσωπο, οι 

διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 

ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε 

άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα 

για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 

48), 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ε) υπεξαίρεση (άρθρο 375 Ποινικού Κώδικα), 

στ) απάτη (άρθρα 386 - 388 Ποινικού Κώδικα), 

ζ) εκβίαση (άρθρο 385 Ποινικού Κώδικα), 

η) πλαστογραφία (άρθρα 216 - 218 Ποινικού Κώδικα), 

θ) ψευδορκία (άρθρο 224 Ποινικού Κώδικα), 

ι) δωροδοκία (άρθρα 235 - 237 Ποινικού Κώδικα), 

κ) δόλια χρεοκοπία (άρθρο 398 Ποινικού Κώδικα).  
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Τα υπό α) έως δ) αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε 

περίπτωση, ενώ τα υπό ε) έως κ), μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός 

του. 

7. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα τόσο με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον 

είναι ημεδαπός ή αλλοδαπός μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην 

Ελλάδα), όσο και με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. 

8. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων και 

τελών, σύμφωνα τόσο με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα) όσο και με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος. 

9. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που 

του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα (και 

καταλαμβάνει το συγκεκριμένο διαγωνισμό). 

 

Ε. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί ποινή 

αποκλεισμού, τις ελάχιστες οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 της 

παρούσας Διακήρυξης, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα 

διαγωνισμό. 

 

ΣΤ. Τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί ποινή 

αποκλεισμού, τις ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 της 

παρούσας Διακήρυξης, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα 

διαγωνισμό. 

 
Άρθρο 16ο: Περιεχόμενα (Υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης παρόχων υπηρεσιών (ή 

Κοινοπραξίας), υποχρεούται – επί ποινή αποκλεισμού - να υποβάλλει ηλεκτρονικά, μαζί με 

την προσφορά του, τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf 

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

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

 

1. Έγγραφα για την νόμιμη λειτουργία του προσφέροντος & την συμμετοχή του στην 

διαδικασία 

α. Απόφαση του Δ.Σ. ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε 
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για την έγκριση συμμετοχής του σε αυτόν (δεν απαιτείται 
στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από φυσικό πρόσωπο - ατομική 
επιχείρηση), για την έγκριση συμμετοχής στη συγκεκριμένη ένωση (σε περίπτωση ένωσης 
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παρόχων υπηρεσιών), για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, για την 

αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης όλων των συμμετεχόντων στην ένωση 

(σε περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη σύμβαση, για το ποσοστό συμμετοχής κάθε οικονομικού φορέα στο κοινό 

σχήμα και για το μέρος της παροχής υπηρεσιών που αναλαμβάνει ως μέλος της ένωσης (σε 

περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών) στο σύνολο της προσφοράς. Στην περίπτωση 

συμμετοχής φυσικού προσώπου σε ένωση παρόχων υπηρεσιών, η ανωτέρω απόφαση 

σχετικά με τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ένωση, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου 

του διαγωνιζόμενου, για την αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης όλων των 

συμμετεχόντων στην ένωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

σύμβαση, για το ποσοστό συμμετοχής στο κοινό σχήμα και για το μέρος της παροχής 

υπηρεσιών που αναλαμβάνει ως μέλος της ένωσης στο σύνολο της προσφοράς, 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 

75), όπως εκάστοτε ισχύει, με αντίστοιχο περιεχόμενο. 
β. Σύσταση νομικού προσώπου (δεν απαιτείται στην περίπτωση υποβολής προσφοράς 
από φυσικό πρόσωπο - ατομική επιχείρηση): i) Αντίγραφο του καταστατικού της 

επιχείρησης ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση κάθε συμμετέχοντος στο 

διαγωνισμό και τυχόν τροποποιήσεις του (ως ισχύει, θεωρημένο από την αρμόδια προς 

τούτο Αρχή) και ii) τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (εάν υφίστανται, δεδομένης της νομικής 

μορφής του συμμετέχοντος) ή Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο (ομοίως 

βάσει της νομικής μορφής του συμμετέχοντα, λ.χ. ΦΕΚ) από το οποίο να προκύπτουν τα 

πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν τον οικονομικό φορέα και η χώρα - έδρα εγκατάστασής 

του. 

γ. Σε περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών ή κοινοπραξίας, Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 

4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νομίμου 

εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος σε αυτήν, ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον 

παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων). 

 

2. Έγγραφα για επαγγελματικά προσόντα 

Πιστοποιητικό του οικείου μητρώου (λ.χ. Επιμελητηρίου ή Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 

σε ισχύ για τάξη Α1 και άνω και κατηγορία έργων οδοποιίας ή Βεβαίωση εγγραφής σε 

Νομαρχιακό Μητρώο σε ισχύ) ή του αντίστοιχου φορέα της χώρας εγκατάστασης εκάστου 

συμμετέχοντα, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό, από το οποίο προκύπτει 

ότι πληρούται η αιτούμενη προϋπόθεση του άρθρου 15.Γ της παρούσας Διακήρυξης. 

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, δεν 

προβλέπεται χρόνος ισχύος του, θεωρείται έγκυρο εφόσον φέρει ημερομηνία έκδοσης εντός 

των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των 

προσφορών. 

 

3. Έγγραφα για προσωπική κατάσταση 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία - ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους - εντός 
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των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας 

υποβολής των προσφορών, στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 15.Δ.4. και 15.Δ.6 της παρούσας Διακήρυξης, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στα άρθρα 15.Δ.1 και 15.Δ.2 της παρούσας 

Διακήρυξης καταστάσεις, 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 15.Δ.7 

και 15.Δ.8 της παρούσας Διακήρυξης, 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του σημείου 7 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 της παρούσας Διακήρυξης. 

 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία - ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους - εντός 

των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας 

υποβολής των προσφορών, στην οποία να δηλώνεται: 

i. ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 

του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, (προς κάλυψη της 

προϋπόθεσης του άρθρου 15.Δ.3 της παρούσας Διακήρυξης), 

ii. ότι δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δήλωσης ή παράληψης υποβολής των 

πληροφοριών που απαιτούνται στην παρούσα Διακήρυξη (προς κάλυψη της 

προϋπόθεσης του άρθρου 15.Δ.5 της παρούσας Διακήρυξης). 

iii. ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα (προς 

κάλυψη της προϋπόθεσης του άρθρου 15.Δ.9 της παρούσας Διακήρυξης). 

 

γ. Για συνεταιρισμούς απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετικώς προβλέπει το εδώ 

συμπληρωματικώς εφαρμοζόμενο Π.Δ. 118/2007 (ως εκάστοτε ισχύει). 

 

4. Έγγραφα για οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

α. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών προηγουμένων του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2013, 2014, 2015), όπου η δημοσίευση των 

ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την περί επιχειρήσεων νομοθεσία της χώρας που ο 

διαγωνιζόμενος είναι εγκατεστημένος. Προκειμένου περί επιχειρήσεων που δεν απαιτείται 

δημοσίευση ισολογισμού, καθώς και στην περίπτωση που ο ισολογισμός του έτους 2015 δεν 

έχει δημοσιευτεί κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η απαίτηση της 

παραγράφου αυτής καλύπτεται από την υπεύθυνη δήλωση της επόμενης παραγράφου (β). 

Ειδικά δε ως προς τα φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό (είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων παρόχων υπηρεσιών ή κοινοπραξιών) 

διασαφηνίζεται, πως δέον να υποβάλουν εκκαθαριστικά σημειώματα των τριών 

προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού φορολογικών χρήσεων (2013, 2014, 2015). 
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β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για κάθε μία από τις τρεις 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2013, 2014, 2015). 

Επισημαίνεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση παρόχων υπηρεσιών (ή Κοινοπραξία), η 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την ένωση (Κοινοπραξία) θα προκύπτει από 

την άθροιση της επάρκειας των μελών που την απαρτίζουν. 

Από τα ανωτέρω θα προκύπτει η συμμόρφωση με το άρθρο 16.Ε της παρούσας Διακήρυξης. 

 

5. Έγγραφα για τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα 

1. Κατάλογο των παρόμοιων υπηρεσιών οποίες παρασχέθηκαν κατά τα τρία προηγούμενα 

έτη (2013, 2014, 2015), με τα αντίστοιχα ποσά, ημερομηνίες παροχής των υπηρεσιών και 

τους δημόσιους ή ιδιωτικούς αποδέκτες: 

• εάν μεν πρόκειται για υπηρεσίες σε δημόσιες αρχές, αυτές αποδεικνύονται με 

πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, 

• εάν δε πρόκειται για υπηρεσίες σε ιδιωτικούς φορείς, αυτές αποδεικνύονται με τα 

αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν 

υπάρχουν παραστατικά, με Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του λήπτη των υπηρεσιών και – εάν 

τούτο δεν είναι δυνατόν – του παροχέα των υπηρεσιών. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, 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 στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Για το λόγο αυτό, η εν λόγω 

Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα 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, στην οποία να δηλώνεται το προσωπικό (χειριστές και οδηγούς) 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 χειριστή μηχανημάτων έργου με κινητήρα εσωτερικής 

καύσης των αντίστοιχων μηχανημάτων έργου και τις άδειες οδήγησης των αντίστοιχων 

φορτηγών οχημάτων για τον εξοπλισμό που δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

ανωτέρου παραγράφου 1. Για το λόγο αυτό, η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από αντίγραφα των αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου με κινητήρα 

εσωτερικής καύσης και των αδειών οδήγησης του προσωπικού που αναφέρεται σε αυτήν. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση παρόχων υπηρεσιών (ή Κοινοπραξία), η 

τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα για την ένωση (ή Κοινοπραξία) θα προκύπτει από την 

άθροιση της ικανότητας των μελών που την απαρτίζουν. 
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Από τα ανωτέρω θα προκύπτει η συμμόρφωση με το άρθρο 16.ΣΤ της παρούσας 

Προκήρυξης. 

 

6. Λοιπά έγγραφα 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 13 της παρούσας Διακήρυξης. Η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται: 

i. ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης και των λοιπών 

Τευχών του Διαγωνισμού και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

ii. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας 

Διακήρυξης, 

iii. ότι ο συμμετέχων αναλαμβάνει να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες στον τόπο που 

αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας Διακήρυξης και σύμφωνα με τον 

ζητούμενο τρόπο, 

iv. ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των ζητούμενων 

υπηρεσιών, 

v. ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της 

Προϊσταμένης Αρχής περί ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού, 

vi. ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών 

περιορισμών, 

vii. ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο νια τους σκοπούς του 

παρόντος διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών 

που τυχόν τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, 

εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο, 

viii. ποιοι είναι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό. 

γ. Παραστατικό εκπροσώπησης (για τις περιπτώσεις που ήδη αναφέρθηκαν καθώς και για 

την περίπτωση που συμμετέχον φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση λαμβάνει μέρος 

στον διαγωνισμό με εκπρόσωπό του). 

 

7. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την κοινοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, 

τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 

της παρούσας Διακήρυξης: 
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α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τρίμηνου πριν την ημερομηνία της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή - ελλείψει αυτού - ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε 

άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις των άρθρων 15.Δ.4 & 6 της παρούσας Διακήρυξης. Σε περίπτωση που το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι «λευκό», θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση 

ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 

καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν κάποια από τις καταδίκες αφορά στα 

αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των υποψηφίων, προσκομίζεται η καταδικαστική 

απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος 

του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο 

περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή - ελλείψει αυτού - ισοδύναμου 

εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από τα οποία 

προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 15.Δ.1 & 2 της παρούσας 

Διακήρυξης. 

 

γ. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του 

ελληνικού κράτους (εφόσον o διαγωνιζόμενος έχει υποχρεώσεις σε ελληνικούς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς), από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 

κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα (άρθρο 15.Δ.7 της παρούσας 

Διακήρυξης). 

 

δ. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 

προς το ελληνικό Δημόσιο, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15.Δ.8 της παρούσας 

Διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δε φορολογείται στην Ελλάδα, σχετική 

βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής αρχής ή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα 

αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από 

τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κατάθεσης της προσφοράς, πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 15.Δ.8 της παρούσας Διακήρυξης. 

 

8. Αντικατάσταση εγγράφου - πιστοποιητικού & επικυρώσεις 

Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν 

καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. 

Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί 
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με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης (ώστε να 

προκύπτει και η γνησιότητα της υπογραφής του δηλούντος). Στην κατά τα άνω ένορκη 

βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι την συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ανά περίπτωση είτε συντρέχουν στον συγκεκριμένο οικονομικό 

φορέα οι κατά νόμο - Διακήρυξη απαιτούμενες προϋποθέσεις, είτε δε συντρέχουν στον 

συγκεκριμένο οικονομικό φορέα οι κατά νόμο - Διακήρυξη μνημονευόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού του. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, 

πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται του διαγωνισμού. 

Για ενώσεις παρόχων υπηρεσιών (ή Κοινοπραξίες) τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν για κάθε 

πάροχο υπηρεσιών που συμμετέχει στην ένωση (ή Κοινοπραξία). 

 

9.Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών 

Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και φορείς της περ. α της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) (το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 

προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται 

στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τις 

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.) γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Ομοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις ως άνω αναφερόμενες 

υπηρεσίες και φορείς. 

Ομοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Σημειώνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 13 της παρούσας 
Διακήρυξης, κατατίθενται πρωτότυπες. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση. 
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Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

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

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

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 

κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, 

αποκλείεται. 

 
Άρθρο 17ο: Ελάχιστες Τεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί ποινή 

αποκλεισμού, τις κατωτέρω ελάχιστες τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις προκειμένου 

να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό: 

1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και 

αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου με τις 

ζητούμενες υπηρεσίες και συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν εκτελέσει: α) τουλάχιστον ένα 

έργο σχετικό με εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ ή εναλλακτικά ένα έργο 

σχετικό με εργασίες αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 

(ΧΑΔΑ) την τελευταία τριετία (έτη 2013, 2014 και 2015) και β) ένα έργο σχετικό με 

εργασίες διαχείρισης ιλύος βιολογικών καθαρισμών την τελευταία τριετία (έτη 2013, 2014 

και 2015). 

2. Οι προσφέροντες θα πρέπει έχουν στην ιδιοκτησία τους ή να έχουν συνάψει προσύμφωνο 

ενοικίασης για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στη διάρκεια της σύμβασης, τον 

παρακάτω εξοπλισμό κατ’ ελάχιστον: α) Έναν (1) εκσκαφέα - αλυσότροχο ή λαστιχοφόρο 

– με κινητήρα εσωτερικής καύσης συνολικής ισχύος τουλάχιστον 150 HP, που θα φέρει 

και εξάρτημα σφύρας, β) Έναν (1) φορτωτή - αλυσότροχο ή λαστιχοφόρο – με κινητήρα 

εσωτερικής καύσης συνολικής ισχύος τουλάχιστον 101 HP και βάρους λειτουργίας 

τουλάχιστον 9 τόνων και έναν (1) φορτωτή λαστιχοφόρο με κινητήρα εσωτερικής καύσης 

συνολικής ισχύος τουλάχιστον 101 HP, γ) Δύο (2) ανοικτά ανατρεπόμενα τριαξονικα ή 

τετραξονικά φορτηγά με ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 13 τόνους έκαστο, δ) Έναν (1) 

εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB κλπ με κινητήρα εσωτερικής καύσης συνολικής ισχύος 

τουλάχιστον 50 HP, ε) Ένα (1) διαμορφωτή γαιών (greider) με κινητήρα εσωτερικής 

καύσης και στ) Έναν (1) οδοστρωτήρα δονητικό με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 
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3. Οι προσφέροντες θα πρέπει να συνεργάζονται – με οποιαδήποτε σχέση εργασίας – με 

προσωπικό που κατέχει τις προβλεπόμενες από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία άδειες 

χειριστή μηχανημάτων έργου με κινητήρα εσωτερικής καύσεως των μηχανημάτων έργου 

και τις άδειες οδήγησης των αντίστοιχων φορτηγών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν 

για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

[Διευκρινίζεται ότι η επιλογή των κατάλληλου προσωπικού, η σύναψη συμφωνητικού 

εργασίας ή άλλης συμφωνίας, η λύση, η ανανέωση, η διακοπή, η καταγγελία και η 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω μισθωτική σχέση ή άλλη 

συμφωνία, θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους συμβεβλημένους (ανάδοχο και 

προσωπικό), απεκδυομένης της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), εξ οιασδήποτε συμμετοχής μεταξύ 

των συμβεβλημένων (ανάδοχο και προσωπικό)]. 

4. Οι προσφέροντες πρέπει να έχουν μέσο κύκλο εργασιών αθροιστικά για τις τρεις 

τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2013, 2014 και 2015) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100 

% του προϋπολογισμού της παροχής των υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α. (δηλαδή θα πρέπει να 

έχουν μέσο κύκλο εργασιών αθροιστικά για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις ίσο 

ή μεγαλύτερο των 269.500 €). Σε περίπτωση δε που δραστηριοποιούνται για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε πρέπει ο αθροιστικός κύκλος 

εργασιών του για όσες χρήσεις δραστηριοποιούνται να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 

50 % του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (δηλαδή θα πρέπει να έχουν μέσο κύκλο 

εργασιών αθροιστικά για όσες χρήσεις δραστηριοποιούνται ίσο ή μεγαλύτερο των 134.750 

€). 

Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής») ως στοιχεία τεκμηρίωσης τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της 

παρούσας Διακήρυξης δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών (ή Κοινοπραξίας), τις ανωτέρω ελάχιστες 

προϋποθέσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας πρέπει να πληρούν αθροιστικά τα μέλη της ένωσης. 

 
Άρθρο 18ο: Κριτήριο για την Κατακύρωση της Παροχής των Υπηρεσιών 
 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, κατά την έννοια του 

άρθρου 51 του Π.Δ. 60/2007 και (συμπληρωματικώς) του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 

Όταν ο πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν υποβάλλει 

ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή - εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας 

για σπουδαίο λόγο) προθεσμίας - ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

που προβλέπονται για την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης (δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης) ή αν τα 

προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις 

καταλληλότητας του πάροχου υπηρεσιών, γίνεται κατακύρωση στον πάροχο υπηρεσιών που 

προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, γίνεται κατακύρωση 
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στον πάροχο υπηρεσιών με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν 

κανένας από τους πάροχους υπηρεσιών δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε 

έντυπη μορφή, κατά τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Αν η ισχύς της προσφοράς του παρόχου υπηρεσιών έχει λήξει και δε συμφωνεί στην 

παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή 

απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά πάροχο υπηρεσιών, στον οποίο κατακυρώνει το 

διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση της προσφοράς του και ούτω καθεξής. 

Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που αφορούν την 

παρούσα Διακήρυξη ή δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και 

προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης, 

καταπίπτει υπέρ της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η εγγύηση συμμετοχής του. 

 
Άρθρο 19ο: Περιεχόμενα (Υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου pdf και προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Επιπλέον, ο προσφέρων επισυνάπτει στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά», σε 

ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο pdf, το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, τους πίνακες 

της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα (Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς). 

 

Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως σε € με 

ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. 

Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. 
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Σε περιπτώσεις που κάποιες προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού, η Επιτροπή του Διαγωνισμού δικαιούται να ζητήσει σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 από τους συμμετέχοντες, εγγράφως τις 

διευκρινήσεις που κρίνει σκόπιμες για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 

διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να τις παρέχουν.  

Εφόσον δεν κρίνει ικανοποιητικές τις διευκρινήσεις και τα στοιχεία που θα της δοθούν από 

τους προσφέροντες, απορρίπτει τις προσφορές αυτές με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της.  

 
Άρθρο 20ο: Διάρκεια Ισχύος των Προσφορών 
 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν πενήντα (150) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα 

από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα. Εάν οι 

διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την 

παρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδεχτούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν 

και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

Διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

το προβλεπόμενο από την παρούσα Διακήρυξη χρόνο ισχύος των προσφορών. Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα 

Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, 

είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρατείνανε τις προσφορές τους. 

 
Άρθρο 21ο: Προσφερόμενες Τιμές - Νόμισμα Προσφερόμενων Τιμών 
 

1. Οι τιμές στις προσφορές θα πρέπει να δίδονται αποκλειστικά και μόνο σε ΕΥΡΩ. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς άλλο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Οι τιμές θα υποβληθούν χωρίς Φ.Π.Α. και θα περιλαμβάνουν τις τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

4. Οι τιμές της σύμβασης και η πληρωμή της παροχής υπηρεσιών θα γίνουν αποκλειστικά 

και μόνο σε ΕΥΡΩ. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΔ. 
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Άρθρο 22ο: Τμηματικές - Εναλλακτικές Προσφορές & Αναπροσαρμογή 
Τιμήματος 

 

1. Κάθε συμμετέχων λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό με μία και μοναδική προσφορά που 

αφορά το σύνολο των υπηρεσιών. Αν υποβάλει περισσότερες από μία προσφορές ή 

προτάσεις θα απορριφθούν όλες στο σύνολό τους. 

2. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προτάσεις (λύσεις) ή 

αντιπροτάσεις (λύσεις), δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν θα απορριφθούν ως 

απαράδεκτες. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής μετά την κατακύρωση απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 
Άρθρο 23ο: Προσφυγές - Δικαστική προστασία 
 

Προσφυγές κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής ασκούνται μόνον για 

τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο Ν. 3886/2010. 

Επίσης, ο πάροχος υπηρεσιών δύναται να ασκήσει προσφυγή νομιμότητας στις περιπτώσεις 

και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.  

Επί της προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 αποφασίζει 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

Όσον αφορά στην προσφυγή του Ν. 3886/2010 ισχύουν ειδικότερα τα εξής: 

1. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή 

παράλειψης, να ασκήσει Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της 

αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, μπορεί να 

αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο. Ειδικώς η 

απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα στοιχεία της παρ. 2 

του άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της 

σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. 

2. Η Προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον 

εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της 

προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται 

απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση απόρριψης της 

προδικαστικής προσφυγής. 

3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν 

όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 

4. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 

(15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η 
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απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί 

εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω 

προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην 

περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος 

για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. Η αναθέτουσα 

αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την 

απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το 

αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ` αναβολή, δικάσιμο της αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν 

υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή. 

 

Οι ανωτέρω προσφυγές απευθύνονται προς την Αναθέτουσα Αρχή. Επί των προσφυγών 

εισηγείται αιτιολογημένα η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), το οποίο και αποφαίνεται επί της υποβληθείσας 

προσφυγής.  

 
Άρθρο 24ο: Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) με αιτιολογημένη γνώμη του, μπορεί να 

αποφασίσει: 

1. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του, με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των προδιαγραφών. 

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25 του Π.Δ. 

60/2007. 

3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας 

Διακήρυξης. 

4. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

α) Όταν η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) δε χρειάζεται πλέον τις ζητούμενες υπηρεσίες, είτε λόγω 

αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του ΧΥΤΑ, είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της 

δραστηριότητας, είτε λόγω πρόσληψης του απαιτούμενου για την πλήρη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων προσωπικού ή αγοράς του απαιτούμενου για την πλήρη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων εξοπλισμού είτε λόγω αλλαγής στη Νομοθεσία. 

β) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

Η ΔΕΔΙΣΑ 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 προσφέροντες Επίσης, οι υποψήφιοι δε δικαιούνται αποζημίωσης για κάθε 

είδους δαπάνες σχετικά με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην 

παρούσα Διακήρυξη, ιδίως των Φακέλων Προσφοράς κ.λπ. 
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Άρθρο 25ο: Ανάθεση Σύμβασης 
 

Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα στοιχεία της παρ. 2 

του άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της 

σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. 

Μετά την πάροδο των προθεσμιών αναστολής σύναψης της σύμβασης και τη διεξαγωγή του 

(κατά το νόμο) προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποστέλλεται στον πάροχο υπηρεσιών (ήτοι τον συμμετέχοντα στον 

οποίο έγινε η ανάθεση της εν λόγω παροχής υπηρεσιών), σχετική ανακοίνωση που 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 

α. Την τιμή που προσέφερε. 

β. Σχέδιο σύμβασης (επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης). 

γ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών, υποχρεούται να 

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

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο 

μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει να 

υπολογίζεται μετά από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 

εργάσιμων ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης 

υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Αν η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 

τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών. 

Εάν ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει 

την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), 

ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 της παρούσας 

Διακήρυξης. 

 
Άρθρο 26ο: Σύμβαση 
 

1. Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 

σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 

Διακήρυξης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα 

στοιχεία της προσφοράς του παρόχου υπηρεσιών με την οποία συμμετείχε αυτός στο 

διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού 

σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που 
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επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη, ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 

συμπλήρωση της προσφοράς του παρόχου υπηρεσιών. 

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

όπως προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

4. Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), διατηρεί το δικαίωμα μετά από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της, να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον 

Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, αναθέτοντάς του με τους ίδιους όρους 
την εκτέλεση των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη (δικαίωμα 
προαίρεσης). Το δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον ασκηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν 

μπορεί να υπερβεί το 50% του αρχικού προϋπολογισμού, ήτοι 135.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αποφασισθεί, θα γίνει πριν τη λήξη της 

σύμβασης, δηλαδή πριν την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της, 

με έγγραφη δήλωσή της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. 

3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Έληξε ο συμβατικός χρόνος - όπως τυχόν αυξομειώθηκε αυτός - και 

πραγματοποιήθηκαν τα συμβατικά ημερομίσθια (όπως διαμορφώθηκαν με τις τυχόν 

αυξομειώσεις). 

β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 
Άρθρο 27ο: Χρόνος Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών 
 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών την επόμενη ημέρα από 

την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), που πρέπει να 

αιτιολογείται, μπορεί κατά την κατακύρωση να μετατεθεί ο χρόνος έναρξης της παροχής 

των υπηρεσιών σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 
Άρθρο 28ο: Εκτέλεση Υπηρεσιών 
 

1. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών, θα τηρείται από τη Διεύθυνση 

Χ.Υ.Τ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ημερολόγιο, στο οποίο θα καταγράφονται καθημερινά οι 

πραγματοποιηθέντες ώρες λειτουργίας ανά εξοπλισμό και οι πραγματοποιηθέντες 

εργασίες. Στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το ανωτέρω ημερολόγιο, θα συντάσσονται 

μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις των πραγματοποιηθέντων ωρών λειτουργίας του 

εξοπλισμού και των πραγματοποιηθέντων εργασιών, οι οποίες θα υπογράφονται από τη 

Διεύθυνση Χ.Υ.Τ. και τον ανάδοχο και θα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του 

αναδόχου. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή 

εργασία που θα παρατηρείται που θα γνωστοποιείται σ’ αυτόν εγγράφως. Η Διεύθυνση 
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Χ.Υ.Τ., 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 29 της παρούσας 

Διακήρυξης. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως, επισυνάπτοντας και την 

έγγραφη αναφορά για να λάβει γνώση. 

3. Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) έχει το δικαίωμα να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο μέχρι 25% 

του συμβατικού ποσού, χωρίς εκ του λόγου αυτού ο ανάδοχος να δικαιούται αποζημίωση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ενημερωθεί ο ανάδοχος ένα μήνα πριν την μείωση. 

 
Άρθρο 29ο: Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Κήρυξη Έκπτωτου του Αναδόχου 
 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κρίνει μέσω των αρμόδιων 

Διευθύνσεων, 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 των οποίων τα αντίγραφα θα 

κρατούνται και θα τηρούνται στη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

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 ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), 

ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Κατά της επιβολής των ρητρών χωρεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ΠΔ 

118/2007. 

Εάν παρατηρηθούν επανειλημμένα οι παραπάνω περιπτώσεις, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) - ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας - 

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, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) - ύστερα από 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας – 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 πάροχος υπηρεσιών που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για 

να υπογράψει την σχετική σύμβαση ή αρνηθεί να την υπογράψει ή δεν προσκομίσει την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
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την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), ύστερα από 

γνωμοδότηση της ΕΔ. 

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 ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) τις εργασίες πριν την 

ημερομηνία λήξεως της σύμβασης. 

β) Απασχολεί προσωπικό που δεν κατέχει τις προβλεπόμενες από τη σχετική ισχύουσα 

νομοθεσία άδειες χειριστή μηχανημάτων έργου με κινητήρα εσωτερικής καύσης των 

αντίστοιχων μηχανημάτων έργου και τις άδειες οδήγησης των αντίστοιχων φορτηγών 

οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών. 

γ) Αρνηθεί να εκτελέσει ή όταν δεν εκτελεί εργασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση. 

δ) Επανειλημμένα εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, που 

προβλέπονται από την σύμβαση. 

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 ΔΕΔΙΣΑ 

Α.Ε. (ΟΤΑ). 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον πάροχο υπηρεσιών που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή τη σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), ύστερα 

από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων - αθροιστικά ή διαζευκτικά - οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Ανάθεση των υπηρεσιών σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, είτε από τους υπόλοιπους 

παρόχους υπηρεσιών που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για 

διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007. Κάθε άμεση 

ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), καθώς και η διαφορά που θα 

προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. 

Σε περίπτωση που η ανάθεση των υπηρεσιών σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με 

τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις 

οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε 

βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση 

των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς 

καταλογισμό ποσό. 

 
Άρθρο 30ο: Επίβλεψη – Εποπτεία Εργασιών 
 

Βασικός κριτής της ποιότητας των εργασιών είναι η Διεύθυνση Χ.Υ.Τ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ), η οποία υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και ιεραρχικά τις παρατηρήσεις της. 
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Το προσωπικό του αναδόχου, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπακούει στις υποδείξεις της 

Διεύθυνσης Χ.Υ.Τ. και να συνεργάζεται με αυτήν. 

Την εποπτεία της εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών θα έχει η Διεύθυνση Χ.Υ.Τ. της 

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), η οποία θα: 

1. Καταρτίζει το πρόγραμμα εργασιών και θα προβαίνει στον έλεγχο των εργασιών που 

εκτελούνται καθημερινά. 

2. Ελέγχει την ποιοτική εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

3. Συντάσσει με βάση τις εκτελεσθείσες εργασίες, τις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις. 

4. Προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) τις ποινές στην 

περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών. 

 
Άρθρο 31ο: Τήρηση Μέτρων Ασφάλειας 
 

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 

ΔΕΔΙΣΑ 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 οποία έχει περιληφθεί ανηγμένη στην οικονομική του 

προσφορά. Η χρήση τους από τους εργαζόμενους του αναδόχου είναι υποχρεωτική. 

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 και η 

σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί ανηγμένη στην οικονομική του προσφορά. 

Εργαζόμενοι του αναδόχου οι οποίοι δεν θα τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, θα απομακρύνονται 

με απλή εγγραφή παρατήρηση και δεν θα μπορούν να επανέλθουν χωρίς την γραπτή 

συναίνεση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να αντικαταστήσει το προσωπικό που έχει απομακρυνθεί. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δικού του τεχνικού ασφαλείας 

σύμφωνα με τον Ν 3850/2010 και αν απαιτείται σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο, υπηρεσίες 

δικού του ιατρού εργασίας. Οι δαπάνες για τους ανωτέρω καθώς και κάθε έξοδα για την 

ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων του, βαρύνουν τον ανάδοχο και έχουν περιληφθεί 

ανηγμένες στην προσφορά του. 

 
Άρθρο 32ο: Ανωτέρα Βία 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, συχνά γίνεται μνεία σε γεγονότα / περιστάσεις 

ανωτέρας βίας, ήτοι σε περιστατικά όλως απρόβλεπτα και μη δυνάμενα να αποτραπούν από 

τα συμβαλλόμενα μέρη, ούτε μέσω της λήψης μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, οπότε 

και συνακόλουθα υπάρχουν προβλέψεις αναφορικά με (υπό τα σχετικώς ανά περίπτωση 

ειδικότερα οριζόμενα) την Αναθέτουσα Αρχή, τους ενδιαφερομένους, τους διαγωνιζομένους, 

τον αναδειχθέντα ως ανάδοχο συμμετέχοντα (ήτοι τον πάροχο υπηρεσιών). 
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Ειδικά δε ως προς τα μετέπειτα συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι την Αναθέτουσα Αρχή και τον 

πάροχο υπηρεσιών, προβλέπεται, πως δε θα ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των μεταξύ 

τους συμβατικών υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης αυτή οφείλεται σε 

περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ως περιστατικά δε ανωτέρας βίας, όλως ενδεικτικώς θεωρούνται ειδικώς για τον πάροχο 

υπηρεσιών όσα ευρίσκονται εκτός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας αυτού καθώς και 

ελέγχου του.  

Ο πάροχος υπηρεσιών που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 
Άρθρο 33ο: Πληροφορίες 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή 

πληροφορία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά, τηλ. 

28210 91888, fax 28210 83400, e-mail: karabatsakis@dedisa.gr, αρμόδιος Ηρακλής 

Καραμπατσάκης, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθμό 79/13-07-2016 Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΥΚΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ 

Α.Ε. (ΟΤΑ) 

Γρηγορίου Ε’ 50, 73135, Χανιά 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ2. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ …………………………3 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ……………………… 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................................. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……..4 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή 

του/της/τους σύμφωνα με την 07/2016 Διακήρυξη της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού 

χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

Χανίων και εργασίες διαχείρισης ιλύος». 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..5. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 

                                                
2 Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
3 Όπως υποσημείωση 3. 
4 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 

 



 

 2 

σύμφωνα με το άρθρο 13 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 

μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε6. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

                                                
6 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
Προς: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ 
Α.Ε. (ΟΤΑ) 
Γρηγορίου Ε’ 50, 73135, Χανιά 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ7. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ευρώ………………………………………………………………………..8 υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης «Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών 
εργασιών (με χειριστή) για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χανίων και εργασίες 
διαχείρισης ιλύος», σύμφωνα με την 07/2016 Διακήρυξη της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την………………………….9 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε10. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

                                                
7 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
8 Όπως υποσημείωση 7. 
9 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό 

χρόνο της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι δέκα τέσσερεις μήνες (14) μήνες. 
10 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. 
(ΟΤΑ) 

Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού 
χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για 
το Χώρο Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων Χανίων και εργασίες 
διαχείρισης ιλύος 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  
 

Ποσού ………………………………………………………... ευρώ (……… €) πλέον ΦΠΑ …%. 

 

Στα Χανιά σήμερα την …../……../……., ημέρα ……………., στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, οι υπογράφοντες: 

 

1. …………………………………, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), 

2. ……………………………………, νόμιμος εκπρόσωπος ……………………………………… 

 

συμφωνήσαμε και δεχθήκαμε τα παρακάτω: 

 

Ο πρώτος με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την Διακήρυξη της παροχής των υπηρεσιών και τα Παραρτήματά της, καθώς και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, 

Προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσιών, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) που έχουν 

εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 79/13-07-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 

2. Την υπ’ αριθμ. ……../……-……-…….. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ 

Α.Ε. (ΟΤΑ) (ΑΔΑ: ………….), με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για 

την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών και ανατέθηκε η εκτέλεσή τους σε 

αυτόν. 

3. Την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της παραγράφου 7 της παρούσας Σύμβασης. 

 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι  
 

στο δεύτερο από τους συμβαλλομένους ……………………………………………………, που 

θα καλείται εφεξής ανάδοχος (πάροχος υπηρεσιών) και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει 

την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπό τον τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ, 
σύμφωνα με το περιεχόμενο και τους όρους της Διακήρυξης της παροχής των υπηρεσιών και 

των Παραρτημάτων της, των λοιπών Συμβατικών Τευχών και της από …../…../……. 

Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου. 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Το αντικείμενο της παροχής των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη και 

τα Παραρτήματά της, στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη και στην από …../…../……. Οικονομική 

Προσφορά του αναδόχου είναι η παροχή των υπηρεσιών που αναγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη. 

Ο αναδόχος, με τον κατάλληλο εξοπλισμό χωματουργικών εργασιών και το κατάλληλο 

προσωπικό του (που θα πρέπει να κατέχει τις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία 

άδειες χειρισμού των αντίστοιχων μηχανημάτων έργου και τις άδειες οδήγησης των 

αντίστοιχων φορτηγών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών), 

θα εκτελεί τις εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ  
 

Τα Συμβατικά Τεύχη με βάση τα οποία θα γίνει η παροχή των υπηρεσιών, είναι τα 

παρακάτω:  

1. Η Σύμβαση. 

2. Η Διακήρυξη. 

3. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσιών. 

4. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

6. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών 

καθορίζεται στο άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Τα τεύχη αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτονται σε αυτήν. 

 
3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
 

Το συμβατικό τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, 

ανέρχεται σε ………………………………………….ευρώ (…………… €) πλέον ΦΠΑ ………% 

και αναλύεται ανά είδος εργασίας στην από …../…../……. Οικονομική Προσφορά του 

αναδόχου 

 
4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι οι εγκαταστάσεις του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων στη θέση «Κορακιά» στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτήριου του Δήμου Χανίων. 

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει να υπολογίζεται 

από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης. 

Ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξομειωθεί κατά τέσσερεις μήνες όπως αναφέρεται στα 

συμβατικά τεύχη. 
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Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), διατηρεί το δικαίωμα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της, να παρατείνει μονομερώς την παρούσα σύμβαση για χρονικό διάστημα έως έξι (6) 

μηνών, αναθέτοντας στον ανάδοχο με τους ίδιους όρους την εκτέλεση των υπηρεσιών που 

περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση (δικαίωμα προαίρεσης). Το δικαίωμα προαίρεσης, 

εφόσον ασκηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του αρχικού 

προϋπολογισμού, ήτοι 135.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, 

εφόσον αποφασισθεί, θα γίνει πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης, δηλαδή πριν την 

παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της, με έγγραφη δήλωσή της 

Αναθέτουσας Αρχής προς τον ανάδοχο. 

 
5. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
 

Οι ρήτρες, κυρώσεις, καταλογισμοί και πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν στον ανάδοχο 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα 

στο άρθρο 29 της Διακήρυξης. 

 
6. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Η αποζημίωση (πληρωμή) του αναδόχου θα καταβάλλεται μηνιαία, με βάση τις εγκεκριμένες 

μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις με τραπεζικές συναλλαγές (e-banking ή τραπεζικές 

επιταγές) και με την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών, σύμφωνα 

πάντα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν 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 παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο, με τον τρόπο και στο 

χρόνο που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης, η δαπάνη προμήθειας των Μέσων Ατομικής Προστασίας 

(ΜΑΠ) και των ρούχων και υποδημάτων εργασίας που θα φέρει υποχρεωτικά το προσωπικό 

του, καθώς και τα έξοδα για τη μεταφορά του προσωπικού του προς και από τους χώρους 

εργασίας για την οποία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

 
7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Για την εγγύηση της καλής εκτέλεσης της παροχής των  υπηρεσιών ισχύουν τα οριζόμενα 

στο άρθρο 13 της Διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών και την 

πιστή τήρηση όλων των όρων της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε 

…………….………………………………………..συνολικού ποσού ………………………….. €. 

 

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
 

Τα δύο μέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την αλληλογραφία που θα αποστέλλεται μέσω fax για 

μεν τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στο fax 28210 83400, για δε τον ανάδοχο 
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……………………………………….. στο fax ………….………………, είτε την αλληλογραφία 

που θα αποστέλλεται ή θα κατατίθενται νόμιμα στις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών. 

Για ότι δεν ρυθμίζεται ή ρυθμίζεται ελλιπώς, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Νόμου. 

Αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια των Χανίων. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, αναγνώσθηκε και επιβεβαιώθηκε, υπογράφεται από 

τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) κατατέθηκαν 

στο αρχείο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και δύο (2) παρέλαβε ο ανάδοχος. 

 

 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον Κύριο του Έργου Για τον Ανάδοχο 
 
 

………………………………………………….. 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 
 

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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