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Αξηζκφο  Απφθαζεο  7 / 2014 

 

Θ Δ Μ Α: «Έγθξηζε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο «Αποκομιδή αποππιμμάηων και καθαπιζμόρ 

κοινοσπήζηων Υώπων και Κηιπιακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηπίων ηηρ Γςηικήρ 

Θεζζαλονίκηρ», πξνυπνινγηζκνχ 192.660. επξψ θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο». 

 

 ηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 14 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ 

έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 16.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 10/7-1-2014 έγγξαθε πξφζθιεζε 

ηεο Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ 

Κψδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, δεδνκέλνπ φηη ζε 

ζχλνιν ηξηψλ (3) κειψλ ήηαλ φινη παξφληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Ηζααθίδε Άληδεια 

2. Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο – Κσλζηαληίλνο 

3. Φαζθαιήο Νηθφιανο 

 

 

 Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο Αποκομιδή αποππιμμάηων και καθαπιζμόρ 

κοινοσπήζηων Υώπων και Κηιπιακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηπίων ηηρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ, 

πξνυπνινγηζκνχ 192.660 επξψ θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο», έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

 

α) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ Ν. 3731/2008.  

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, φζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά φξηα. 

δ) Σελ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 
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ζη) Σελ πεξίπησζε δ΄ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 3463/2006. 

δ) Σελ κε αξηζκφ 1/2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ γηα έγθξηζε ηεο αλάζεζεο εθηέιεζεο ηεο 

εξγαζίαο απφ ηδησηηθή εηαηξεία. 

ε)Σελ κειέηε θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο εξγαζίαο κε αξηζκφ 21/9-1-2014 ηνπ ηκήκαηνο 

πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο. 

ζ) Σηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ έηνπο 2014 

η) Σελ 5/2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ ςήθηζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο 

ηα) Σν γεγνλφο φηη ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 192.660 επξψ, κε Φ.Π.Α. 

 

 

 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο φηη γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πλδέζκνπ, απαηηείηαη ε έγθξηζε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο Αποκομιδή αποππιμμάηων 

και καθαπιζμόρ κοινοσπήζηων Υώπων και Κηιπιακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηπίων ηηρ 

Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ, κεηά απφ δεκφζην ηαθηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. 

Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ κειέηε, ζα εθηεινχληαη 

πεξηνδηθά θαη εθφζνλ πξνθχπηεη αλαγθαηφηεηα ηεο παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. 

 Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί θαη ςεθηζηεί ε ζρεηηθή πίζησζε θαη ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο  ζα βαξχλεη ηνλ 

Κ.Α. 02.35.6277.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2014 

 

 

 Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

θαη έρνληαο ππφςε: 

 

α) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ Ν. 3731/2008.  

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, φζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά φξηα. 

δ) Σελ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

ζη) Σελ πεξίπησζε δ΄ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 3463/2006. 

δ) Σελ κε αξηζκφ 1/2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ γηα έγθξηζε ηεο αλάζεζεο εθηέιεζεο ηεο 

εξγαζίαο απφ ηδησηηθή εηαηξεία. 

ε)Σελ κειέηε θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο εξγαζίαο κε αξηζκφ 21/9-1-2014.ηνπ ηκήκαηνο 

πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο. 

ζ) Σηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ έηνπο 2014 

η) Σελ 5/2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ ςήθηζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο 

ηα) Σν γεγνλφο φηη ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 192.660 επξψ, κε Φ.Π.Α. 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 21/9-1-2014 κειέηε, πξνυπνινγηζκνχ 192.660 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ Φ.Π.Α.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο Αποκομιδή αποππιμμάηων και καθαπιζμόρ 

κοινοσπήζηων Υώπων και Κηιπιακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηπίων ηηρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ 

Β. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο Αποκομιδή αποππιμμάηων και καθαπιζμόρ 

κοινοσπήζηων Υώπων και Κηιπιακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηπίων ηηρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ, 

πξνυπνινγηζκνχ 192.660 επξψ, κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ ην κεηνδφηε θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηε 

κειέηε. 

Γ. Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο παξνχζαο απφθαζεο φπσο αθνινπζνχλ: 

 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Αναθέηοςζα απσή - Ανηικείμενο ηος Γιαγωνιζμού -Σόπορ, σπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ 

πποζθοπών 

  1 Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ν χλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

2. Γ/λζε /Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη ην ηκήκα Πξαζίλνπ θαη 

Πεξηβάιινληνο ηνπ πλδέζκνπ 

3. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ζηελ Αποκομιδή αποππιμμάηων και καθαπιζμόρ κοινοσπήζηων 

Υώπων και Κηιπιακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηπίων ηηρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ  θαη ζα δηεμαρζεί 

ηελ Σεηάξηε 5./2/2014. ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, απφ ψξα 10:00 έσο θαη ψξα 11:00, πνπ 

βξίζθεηαη ζηα Κνηκεηήξηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζηνλ Δχνζκν 

Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

1.Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ΥΤΣΑ Μαπξνξάρεο, 

2.Πιχζε θάδσλ, 

3.Μεηαθνξά θαη επεμεξγαζία πξντφλησλ εθηαθψλ κε θάδνπο ρσξεηηθφηεηαο 10 m3, 

4.Οδνθαζαξηζκφ θαη θαζαξηζκφ ησλ δηαδξφκσλ ησλ Σαθηθψλ ηκεκάησλ κε κεραλνθίλεην ζάξσζξν, 

5.Καζαξηζκφο ζηα θαιαζάθηα ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 

6.Καζαξηζκφο θηηξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πλδέζκνπ  

Σα ηέιε πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ, βαξχλνπλ ηνλ χλδεζκν. Κάζε απνξξηκκαηνθφξν φρεκα 

απνηειείηαη απφ πιήξσκα ελφο νδεγνχ θαη δχν εξγαηψλ. 

Ωο ρψξνο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο θαη άκεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλάδνρνπ νξίδνληαη φιεο νη πεξηνρέο, 

ηα ηαθηθά ηκήκαηα, νδνί, πιαηείεο, ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 

φπνπ ππάξρνπλ απνξξίκκαηα εληφο ή εθηφο ησλ ηππνπνηεκέλσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ. 

Ζ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ : " Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκφο θνηλνρξήζησλ Υψξσλ θαη 

Κηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ", νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
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δψδεθα κελψλ (12) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη εηήζην πξνυπνινγηζκφ χςνπο € 192.660 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

4. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη 

ψξα. 

5. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν κέρξη 

ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα. 

6. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην χλδεζκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξηλ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ 

θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία.  

7. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 

8. Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα θάζε κηα απφ ηηο νκάδεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο μερσξηζηά ή θαη γηα ην ζχλνιν ηεο αλάζεζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί 

ην απφιπην δηθαίσκα λα επηιέμεη κεηνδφηε, κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε νπνία δελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο αλάζεζεο 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 

 Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη 

πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.» θαη ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ». 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ςμβαηικά ζηοισεία 

 Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε 

2. Ζ γεληθή θαη εηδηθή ζπγγξαθή 

3. Ζ ηερληθή έθζεζε θαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  

4. Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

ΆΡΘΡΟ 4 

Πποϋπολογιζμόρ - Υπημαηοδόηηζη 

1. Ζ δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 

 41.400€ + ΦΠΑ13%  5.382  =  46.782€ θαη 118.600€ + ΦΠΑ23%  27.278 = 145.878€, δειαδή 

ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 192.660 επξψ. 

2. Ζ ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ησλ Κ.Α. 02.35.6277.01 κε ηίηιν «Γαπάλεο ζπιινγήο 

θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κέζσ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 61 

ηνπ Ν. 3979/11)»  θαη Κ.Α. 02.10.6274 κε ηίηιν «Γαπάλεο θαζαξηζκνχ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ», ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2014 θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο 
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ΆΡΘΡΟ 5 

Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένων 

 1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο ζην γξαθείν 

Πξαζίλνπ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ηει. 2310778661 θαη 

2310778666, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ, ζηε 

δηεχζπλζε www.sddt.org.gr. 

2. Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ, ζα δεκνζηεπζεί ζηηο εθεκεξίδεο: 

Α).«Αγγειηνθφξνο ηεο Κπξηαθήο»,  

Β).«Μαθεδνλία»  

Γ).«Σχπνο ηεο Θεζζαινλίθεο» 

Καζψο επίζεο θαη ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβέξλεζεο 

 

3. Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη δεηήζνπλ εκπξφζεζκα έγγξαθα θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, απηέο παξέρνληαη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.  

4. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαη ή παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) 

εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Όηαλ επείγνληεο ιφγνη θαζηζηνχλ ηελ πξνζεζκία 

απηή αλεθάξκνζηε, ηφηε κπνξεί λα νξηζζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ. 

Σειέθσλα ιήςεο πιεξνθνξηψλ: 2310778666 

FAX: 2310778662, email: info@sddt.org.gr 

Αξκφδηνο ππάιιεινο: Μπαιιήο Μηράιεο 

 

ΆΡΘΡΟ 6 

Δπιηποπή Γιαγωνιζμού 

Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο: 

α) Παδαξιφγινπ Αζαλάζην, σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσηή ηνλ Υαηδή Αζαλάζην 

β) Ενπφγινπ Αηθαηεξίλε, σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσηή ηελ Σζνκπαλίδνπ Αλαζηαζία 

γ) Βαζηιεηάδεο σηήξηνο σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσηή ηνλ Μπφδαο Αληψληνο 

 

ΆΡΘΡΟ 7 

Γεκηοί ζηο διαγωνιζμό 

1. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 

α. Αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ηελ 

Καζαξηφηεηα θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

β. Ζκεδαπά θαη αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα. 

γ. πλεηαηξηζκνί. 

δ. Δλψζεηο παξφρσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

2. Όζνη ζπκκεηέρνπλ νθείινπλ λα απνδείμνπλ κε ζηνηρεία: 
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α. Σε θεξεγγπφηεηά ηνπο. 

β. Σελ επαγγεικαηηθή ηνπο αμηνπηζηία. 

γ. Σε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

δ. Σηο ηερληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 

 3. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα, πιελ απηψλ πνπ ξεηά δειψλεη φηη δελ 

απνδέρεηαη. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα κελ απνδερζεί 

ηελ πξνζθνξά παξφρνπ, ηνπ νπνίνπ νη αληηξξήζεηο-επηθπιάμεηο θξίλνληαη νπζηψδεηο. 

 4. Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε 

ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο σο θαη ηα 

ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο 

 5. Δίλαη δπλαηφλ λα θαηαηεζεί πξνζθνξά γηα κία κφλν απφ ηηο δχν νκάδεο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ή θαη γηα ην ζχλνιν θαη ησλ δχν. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Πποζόνηα και δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

 Όζνη πάξνρνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, νθείινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζε δχν (2) θαθέινπο εθ ησλ νπνίσλ: 

Α. ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

 Μέζα ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν θαη κε πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζα ππάξρνπλ: 

1. ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ 

α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.  

β) Δμνπζηνδφηεζε κε ηελ νπνία ζα νξίδεηαη αληηπξφζσπνο ηνπ παξφρνπ, γηα ηε ζπλελλφεζε, ζε 

πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ν ίδηνο δελ ζα κπνξεί ζπλερψο λα εμππεξεηεί ην χλδεζκν. 

γ) θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ θπξίσο πξνζθνξά. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ ζ’ απηφ. 

ε) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ 

ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη δηνηθνχληεο ή 

λνκίκσο εθπξνζσπνχληεο απηέο. Ζ λφκηκε εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. ε 

πεξίπησζε κε πξνζθφκηζήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία κε βάζε ηελ 

αξηζκ. 2458/22-2-2005 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 267/Β΄/1-3-2005). 

ζη) Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: 

- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε. 

- Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
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ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά 

φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Η.Κ.Α.). ε θάζε 

πεξίπησζε ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο 

ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ ηελ 

Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ 

θαηά εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζα εκθαίλεηαη ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε 

απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ή ηπρφλ ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηελ ρψξα 

ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δελ ζεσξείηαη 

απφ αξκφδηα αξρή, ηφηε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

έλνξθε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο 

αξρήο ηεο ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο 

θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ. ε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε 

ππεχζπλε δήισζε. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  

ε). ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (ζη) θαη (δ) 

ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

ζ) Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη φηη απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί 

ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α.. 

Δθφζνλ θάπνην απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά δελ έρνπλ ππνβιεζεί, 

πιελ απηψλ πνπ εθ ηνπ λφκνπ κπνξεί λα αλαδεηά απηεπάγγειηα ν χλδεζκνο, ή δελ είλαη πιήξε, ε 

πξνζθνξά ζεσξείηαη ειιηπήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε απηή επηζηξέθεηαη, ρσξίο λα 

αλνηρζεί ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ θπξίσο πξνζθνξά. 

Δπίζεο, δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ηεο πνζφηεηαο 

ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαηά παξέθθιηζε απηήο πνπ νξίδεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή φζσλ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, φηη νη πξνζθνξέο 

θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο. Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο 

πκβνπιίνπ ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη νη 

Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην χλδεζκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ 

ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξηλ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ 

θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα 

επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 
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2. ΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.  

β) Δμνπζηνδφηεζε κε ηελ νπνία ζα νξίδεηαη αληηπξφζσπνο ηνπ παξφρνπ, γηα ηε ζπλελλφεζε, ζε 

πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ν ίδηνο δελ ζα κπνξεί ζπλερψο λα εμππεξεηεί ην χλδεζκν. 

γ) θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ θπξίσο πξνζθνξά. 

 δ) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 ε) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη: 

 - Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε. 

 - Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 ζη) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (δ) πνπ αθνξνχλ ηνπο 

έιιελεο πνιίηεο, ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 

 δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 

 

3. ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ Ζ ΑΛΛΟΓΑΠΑ 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ, κε δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ην 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. 

Όηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη 

δηνηθνχληεο ή λνκίκσο εθπξνζσπνχληεο απηέο. Ζ λφκηκε εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

εηαηξίαο. 

 

4. ΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

β. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

γ. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: 

 - Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε. 

 - Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
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Δπηπιένλ νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ επίζεο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

επί ποινή αποκλειζμού ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη : 

1. Δάλ έρεη απνθαζηζηεί έθπησζε ή θαηαγγειία ζπκβάζεσο εθηέιεζεο παξφκνηνπ έξγνπ εηο βάξνο ηνπο 

ιφγσ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο απφ νηνδήπνηε ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

2. Δάλ ηνπο έρεη ή δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

3. Δάλ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή/πεξηθνπή γηα πιεκκειή εθηέιεζε παξφκνησλ εξγαζηψλ εηο βάξνο ηνπο 

απφ νηνδήπνηε ΟΣΑ, ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ε 

πεξίπησζε πνπ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή πξνζηίκνπ λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη νη ιφγνη επηβνιήο. 

4. Δάλ ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ππφθεηηαη ή δελ ππφθεηηαη ζε λνκηθφ πεξηνξηζκφ θαη ην είδνο ηνπ 

πεξηνξηζκνχ εάλ ππφθεηηαη. 

5. Όηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνπξαηνχκελσλ 

εξγαζηψλ, φηη έρνπλ εθηηκήζεη φια ηα ηδηαίηεξα ηπρφλ πξνβιήκαηα ησλ εξγαζηψλ θαη φηη αλαιακβάλνπλ 

αλεπηθχιαθηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε φινπο ηνπο φξνπο απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά πνπ ππνβάιινπλ θαη ηνπο απνδέρνληαη (φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο) πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

6. Όηη είλαη ζε ζέζε λα πξνβνχλ ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

7. Όηη ζα θαιχςνπλ ην χλδεζκν κε φιε ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ππνδνκή γηα ηελ απεξίζπαζηε εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

8. Όηη ζα θαιχςνπλ ην χλδεζκν αθφκα θαη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ αλαγθψλ (Κπξηαθέο, αξγίεο, θιπ εάλ 

απαηηεζεί). 

9. Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ θάζε ζηνηρείν θαη ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δπηθπξσκέλν ζε ηζρχ αληίγξαθν απνδεηθηηθνχ αδεηνδφηεζεο απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα ή 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε γηα ηελ απνθνκηδή / ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνξξηκκάησλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηεινχλ ηηο ζπκβαηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ζην Μεηξψν Γηαρείξηζεο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α 

(πξψελ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.) 

Πηζηνπνηεηηθά πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ηνπ δηαγσληδφκελνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001 ηνπ δηαγσληδφκελνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ, δηαρείξηζεο ζηεξεψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ 
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Β. ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

 ηνλ εζσηεξηθφ θάθειν ζα ηνπνζεηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζπκπιεξσκέλε ζε 

έληππν ηεο ππεξεζίαο ή αθξηβέο θσηναληίγξαθν απηνχ. 

Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο επηβαξχλεηαη κε ηηο 

δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθνχ, φια ηα 

έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, θφξν εηζνδήκαηνο 8% ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο, 

θξάηεζε 2% ππέξ Σ.Α.Γ.Κ.Τ. θαη ηπρφλ άιιε πξνβιεπφκελε εθ ηνπ λφκνπ θξάηεζε. 

 Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά.  

 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ζα αμηνινγεζεί. 

Δθφζνλ νη πάξνρνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ βεβαίσζε 

εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ. 

Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, νχηε λα 

ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία ή ζπλεηαηξηζκφ. 

ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο 

πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο 

ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, πνπ 

γίλεηαη ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.  

Γηα ηνπο παξφρνπο, πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί 

λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

δεινχληνο. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

Ηζσύρ Πποζθοπών 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ 

απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Ο χλδεζκνο κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα παξαηείλεη 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ηελ πξνζεζκία θαηά αλψηαην φξην (3) κήλεο, ρσξίο νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ 

δηθαίσκα γηα αληηξξήζεηο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, καηαηψλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο γηα ηε 

ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνδερφκελνο ηελ εθ λένπ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
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ΆΡΘΡΟ 10 

Γλώζζα ύνηαξηρ ηων Πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Θα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηνπο ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη εηο βάξνο ηνπ 

πξνζθέξνληνο. Ξελφγισζζα έγγξαθα ζα είλαη κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα επίζεκα, εθηφο απφ ηα 

επηζπλαπηφκελα ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 

Παπαλαβή και αποζθπάγιζη πποζθοπών 

 1. Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα 

κέρξη ηελ ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 2. ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη, εθφζνλ βεβαησζεί ε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε 

δηαγσληδφκελνπ, αλαγξάθεηαη ζ’ απηή θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο. 

Αλαγξάθεηαη αθφκε ζην πξαθηηθφ θαη ε ηπρφλ επίδνζε πξνζθνξάο, ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε θαηάζεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ε γη' απηφ ην ιφγν κε απνδνρή ηεο πξνζθνξάο. 

 3. Όηαλ παξέιζεη ε ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε, θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη απηφ ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε απνδνρή 

κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο αλ ε επίδνζε πξνζθνξψλ πνπ 

άξρηζε πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο απνδνρήο ηνπο, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ψξα απηή. 

 4. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε, 

αξρίδεη απφ ηε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί 

επηδφζεθαλ θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά 

θαηά ηξφπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη, πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ 

παξηζηακέλσλ. 

 5. Ο εζσηεξηθφο θάθεινο πνπ έρεη ηελ θχξηα πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη 

ζ’ απηφλ ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ 

ησλ πξνζθνξψλ, νη παξεπξηζθφκελνη ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνχ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε 

ζπλερίδεηαη κπζηηθή. 

 6. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε ζπλέρεηα ζπλεδξηάδεη κπζηηθά θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

έγγξαθα ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη απνθαζίδεη γηα απηνχο πνπ απνθιείνληαη. Αθνινχζσο ε ζπλεδξίαζε 

δηεμάγεηαη δεκφζηα θαη αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ απνθιείζζεθαλ θαη ν ιφγνο ηνπ απνθιεηζκνχ 

ηνπο. 

 7. Δθφζνλ απαηηείηαη αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ επηηξνπή 

λα κε πξνβεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ ίδηα εκέξα, αιιά ζε εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνχ απνζθξαγίδεη δεκφζηα ηνπο 

θαθέινπο κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, αλαθνηλψλεη ηηο πξνζθεξζείζεο ηηκέο. 

8. Ο κεηνδφηεο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαιείηαη λα πξνζέιζεη 

ζηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ, ζε ρξφλν φρη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) εκεξψλ θαη νχηε κεγαιχηεξν ησλ δέθα 

(10) εκεξψλ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Δάλ δελ πξνζέιζεη κέζα ζ' απηέο ηηο πξνζεζκίεο 

ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΡ93-ΘΓ9



γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, εθαξκφδνληαη γη’ απηφλ 

νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 28/1980 θπξψζεηο. 

9. Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, πνπ πξσηνθνιιείηαη ηελ ίδηα 

εκέξα ζην πξσηφθνιιν ηνπ πλδέζκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Ανακήπςξη μειοδόηη 

 1. Αλάδνρνο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηηο ηηκέο ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

28/1980. Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.  

 2. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε δηαθνξεηηθνχο παξφρνπο. 

 3. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απφ ηνλ ίδην δηαγσληδφκελν δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 

4. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ. 

5. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

6. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο (απφθιηζε κεγαιχηεξε 

ηνπ 50% απφ ηηο ηηκέο ηεο κειέηεο), νη πξνζθνξέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ 

εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν 

πξνζθέξσλ, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα επαιεζεχζεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ 

έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηέο. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, 

φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ. 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

Υαπακηηπιζμόρ ζηοισείων ή πληποθοπιών καηά ηην πποζθοπά ωρ εμπιζηεςηικών 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, 

ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη ζ΄ απηά ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 
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ΆΡΘΡΟ 14 

Δξαγωγικέρ επιδοηήζειρ - Ρήηπα ηθικού πεπιεσομένος 

1. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ θάησ ηνπ θφζηνπο (ηηκή dumping) 

ή φηη ν πξνζθέξσλ πάξνρνο είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

 2. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.  

 

ΆΡΘΡΟ 15 

Κπίζη αποηελέζμαηορ διαγωνιζμού 

1. Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη 

ζρεηηθά, πξνηείλεη: 

α. Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ή ηε 

β. καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο. 

2. Δπίζεο, ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, φηαλ ε επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ γλσκνδνηεί γηα: 

α. ηε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, 

β. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ, 

γ. ηελ ηειηθή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε λένπο φξνπο. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 

ςνέσιζη ηος διαγωνιζμού 

Με απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 

κπνξεί ν δηαγσληζκφο λα ζπλερηζηεί κε ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο αξρηθά ζπκκεηέρνληεο ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ν αξρηθφο 

δηαγσληζκφο έρεη απνηχρεη ή έρεη θξηζεί αζχκθνξν ην απνηέιεζκά ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Δνζηάζειρ ππιν ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

 1. Οη ελζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, 

κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ. Αλ ε έλζηαζε θαηαηεζεί ζην χλδεζκν, 

πξσηνθνιιείηαη θαη ηελ ίδηα εκέξα δηαβηβάδεηαη ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα πξαθηηθά ηνπ 

δηαγσληζκνχ καδί κε ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο, γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιάβεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, απνζηέιινληαη καδί κε ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε απηήο, ζηνλ Διεγθηή 

Ννκηκφηεηαο, γηα ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3852/2010 έιεγρν 

λνκηκφηεηαο.  

2. Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο 

ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ΄ απηφλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: 

α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην χλδεζκν, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 
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ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ 

ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Όηαλ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο, ηφηε κεηαηίζεηαη θαη ε 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, φζνλ αθνξά ηε δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

β. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ΄ απηφλ, 

κφλν απφ πάξνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απ’ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζην 

χλδεζκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ 

επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ε νπνία κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο, ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. 

3. Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ή ζπκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ δελ αλαθφπηνπλ ηε ζπλέρηζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά ιακβάλεηαη απφθαζε απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.  

4. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηεο, πνπ αθνξνχλ 

ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο 

ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο ή πεξαηηέξσ ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

5. Ο χλδεζκνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην πεξηερφκελν ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο ελζηάζεηο. Ζ γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε 

ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή ηεο ίδηαο ηεο απφθαζεο κε ηειενκνηνηππηθή ζπζθεπή (fax) ή κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e mail) ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν θαη λφκηκν ηξφπν. 

6. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιιν ιφγν εθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

 

ΆΡΘΡΟ 18 

Ανακοίνωζη Καηακύπωζηρ 

1. ηνλ πάξνρν πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 

ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) Σν είδνο. 

β) Σελ πνζφηεηα. 

γ) Σελ ηηκή. 

δ) Σν θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ε ππεξεζία. 

ε) Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ φξσλ απηψλ. 

ζη) Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΡ93-ΘΓ9



δ) Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αθνινπζεί έρεη κφλν απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

3. Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Ο πάξνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο. Όκσο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα 

(10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. 

Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

4. Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πάξνρν, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ 

ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα 

ζηνλ αιινδαπφ πάξνρν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πάξνρν πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα 

πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

ζην εμσηεξηθφ, ελψ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη 

απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

5. Δάλ ν πάξνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Δγγςήζειρ 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

α. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δχν 

ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ πνζνχ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη δίδεηαη κε ηζφπνζν 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο 

ζπληεηαγκέλεο κε ηνλ ηχπν πνπ ηζρχεη γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Ο.Σ.Α. Δηδηθφηεξα, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

πνπ πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ θάζε ελδηαθεξφκελν ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.200 επξψ γηα πξνζθνξέο 

πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη  2.768 επξψ γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κφλν γηα ηελ 

νκάδα Α΄ ή 432 επξψ γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κφλν γηα ηελ νκάδα Β΄. 

β. Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηελ πξνβιεπφκελε θαηά ηα αλσηέξσ αμία, κπνξεί λα 

γίλεη δεθηή, εθφζνλ ε εγγχεζε ππνιείπεηαη κέρξη πνζνζηφ 5%. 

γ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε ζχκβαζε, επηζηξέθεηαη 

κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο επηζηξέθεηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

α. Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε πξνζθεξφκελε έθπησζε θαη ν Φ.Π.Α. 

β. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

γ. ηηο εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ζ΄ απηέο, φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 26 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 

δ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε 

ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δηαηξείηαη ζε 

δηαθξηηέο θάζεηο θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε κπνξεί λα 

απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ ζηαδίνπ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά, 

εθφζνλ ηνχην κπνξεί λα εθηηκεζεί. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ 

θαη ηεο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

3. Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο. 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν ζε θαλέλα ζηάδην πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 20 

ύμβαζη 

1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ην χλδεζκν ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ 

ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 

2. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία 

ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

γ. Οη πξνο παξνρή ππεξεζίεο θαη νη πνζφηεηεο απηέο, εθφζνλ ηνχην είλαη δπλαηφλ. 

δ. Σελ ηηκή. 

ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ. 

ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εξγαζηψλ. 

δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο. 

ε. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

ζ. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

αλαπξνζαξκνγή. 

η. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ηα. Σελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ. 

3. Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, 

πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο κε ηελ 

νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ. 
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4. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη' 

απηφ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

5. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα, ή εάλ απηή πνπ παξαδφζεθε ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ 

παξαδφζεσλ, ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο σο 

αζήκαλην. 

β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή 

εθπηψζεηο. 

δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

 6. Ζ παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 

ηνπ άξζξνπ 64 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

Άπθπο 21. 

Γενικοί όποι και πποϋποθέζειρ εκηέλεζηρ ηων επγαζιών 

1 Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο, πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ησλ 

εξγαζηψλ γηα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο.  

2 Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη νη δηαγσληδφκελνη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ησλ 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ ησλ εξγαζηψλ. ε θακία πεξίπησζε ν αλάδνρνο δε ζα κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ άγλνηα 

ησλ ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ ζηελ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ηνπ πλδέζκνπ γηα πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ 

ε αδπλακίαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα. 

3 Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρψξνπ 

εξγαζίαο, δηαζέηνληαο κε δαπάλεο ηνπ ηα αλαγθαία κέζα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, θαζψο θαη ην αλαγθαίν εηδηθεπκέλν, έκπεηξν θαη ηθαλφ πξνζσπηθφ (νδεγνί, 

ρεηξηζηέο, εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη επνπηεία) γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

4 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θάζε θνξά (αλάινγα κε ηελ επνρή) λα απαζρνιεί ηνλ απαξαίηεην 

αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ψζηε ν ρψξνο ηεο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο ηνπ λα εκθαλίδεη πνιηηηζκέλε εηθφλα θαζ' φιε 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

5 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο πγηεηλήο, αζθάιεηαο 

εξγαδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (πεξηβαιινληηθνί φξνη). 

6 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε, ε νπνία ζα ηνπ εμαζθαιίδεη 

ζπλερψο ηελ απφιπηε ππνζηήξημε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θάιπςε ησλ εξγαζηψλ. Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα 

απνδεηθλχεηαη ε ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε πνπ ζα εθαξκφζνπλ (ζπλεξγεία, ζέξβηο, θιπ).  

7 Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ πξνο ηηο 

εληνιέο θαη νδεγίεο, ηεο νπνίαο νθείιεη απφιπηε ζπκκφξθσζε θαη λα επξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή γηα λα 

πηζηνπνηείηαη θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
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8 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη ππεχζπλε επνπηεία, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο 

θαη λα ελεκεξψλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πλδέζκνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηέιεζε 

απηψλ. 

9 Σν έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ακείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ. ε 

πεξίπησζε απαζρφιεζεο αιινδαπψλ ζα πξέπεη απηνί λα θαηέρνπλ λφκηκε άδεηα εξγαζίαο, ε νπνία ζα 

ζεσξείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Οη νδεγνί θαη ρεηξηζηέο ζα έρνπλ νπσζδήπνηε ηελ αλάινγε 

επαγγεικαηηθή άδεηα νδεγήζεσο θαη επαξθή πξνυπεξεζία. 

10 Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ζα αληηθαζίζηαηαη, εθ' φζνλ ην απαηηήζεη ν χλδεζκνο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ζα θξηζεί αθαηάιιειν γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ 

11 Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ζα θνξά εηδηθή ζηνιή κε ηα δηαθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ θαη 

ηνπ ηδίνπ. 

12 Ο εμνπιηζκφο ηνπ αλάδνρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη 

λα δηαηεξείηαη θαζαξφο θαη επηβάιιεηαη λα πιέλεηαη θαηά ηαθηηθά δηαζηήκαηα.  

13 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αδπλακίαο 

εθηέιεζεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιιν έηζη ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ ρσξίο δηαθνπή. Ζ δηαθνπή εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα 24 σξψλ. Τπνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ 

αδπλακία εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο θαη λα ελεκεξψζεη κε πνην ηξφπν θαη ζε πφζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξνβιέπεη λα πξνβεί ζηελ επαλφξζσζε ηεο. 

14 Ο αλάδνρνο δε κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηελ ζχκβαζε ή γηα θάπνην κέξνο απηήο, απφ άιιν 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ πλδέζκνπ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

15 Ο αλάδνρνο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα ηηο δεκηέο πξνο ηξίηνπο, ηηο νπνίεο ζα πξνμελήζεη θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζίψλ ηνπ κε ηελ ππαηηηφηεηά ηνπ. Θα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο βεβαίσζε φηη ζα είλαη αζθαιηζκέλνο πξνο ηξίηνπο θαη ζα θαιχπηεηαη γηα ηελ αζηηθή επζχλε γηα 

δεκηέο πνπ ηπρφλ πξνθαιέζεη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

16 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε, λα ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηελ πξφιεςε 

αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα. Γηα αηπρήκαηα ή δεκίεο πνπ ηπρφλ ζα 

ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ν χλδεζκνο δελ έρεη θακία επζχλε θαη ν 

αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο, ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη ηηο πνηληθέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

17 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δίλεη γξαπηή ελεκέξσζε ζην χλδεζκν, δηα ηεο επνπηείαο ηνπ, 

γηα πεξηπηψζεηο γηα νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πξνβαίλεη ζηελ απφξξηςε αληηθεηκέλσλ ή κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ ξχπαλζε δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ρψξνπ, απφζεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θιπ. 
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ΆΡΘΡΟ 22 

Παπαλαβή και Πληπωμή εκηελεζθένηων επγαζιών 

1 Ζ απνδεκίσζε ηνπ αλάδνρνπ γηα ηηο παξερφκελεο εξγαζίεο, ζα θαηαβάιιεηαη κε ρξεκαηηθφ 

έληαικα πιεξσκήο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ην ηέινο θάζε κήλα εξγαζηψλ, κε ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν 

πξνο ην 1/12 ηεο ζπκβαηηθήο εηήζηαο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ, χζηεξα απφ ζχληαμε βεβαίσζεο θαιήο 

εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο εξγαζηψλ πνπ ζα εθδίδεηαη κε ην πέξαο ηνπ 

πηζηνπνηνχκελνπ κήλα. Απφ ην αλσηέξσ πνζφ ζε θάζε πεξίπησζε ζα παξαθξαηνχληαη ηπρφλ 

θαηαινγηζζέληα πνζά (α) πνπ πξνθχπηνπλ απφ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ ή (β) πνπ αλαινγνχλ ζε εκέξεο πνπ απηφο δελ εξγάζηεθε είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα είηε 

ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 

2 εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ 

εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά 

ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. 

3 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ζπκβαηηθψλ εθηειεζζέλησλ 

εξγαζηψλ είλαη ε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ην ηηκνιφγην ηνπ 

αλάδνρνπ ζπλνδεπφκελν απφ φια ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πιεξσκήο θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηεζεί απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

 4. Δπίζεο, πξηλ ηελ εμάληιεζε ησλ πνζνηήησλ ηεο κειέηεο, ν χλδεζκνο κπνξεί λα δεηήζεη αχμεζε 

ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη θαη 50%, εθφζνλ 

θξίλεη ηνχην ζθφπηκν θαη επσθειέο γηα ην χλδεζκν. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ πλδέζκνπ, κε ην ίδην πνζνζηφ έθπησζεο κε απηφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα 

ηελ ίδηα παξνρή ππεξεζίαο. Ο αλσηέξσ φξνο δελ είλαη δεζκεπηηθφο γηα ην χλδεζκν θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, παξά κφλν εθφζνλ εθηηκήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ πλδέζκνπ θαη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ γηα λα πξνβεί ζε ηέηνηα απαίηεζε.  

 5. Ο χλδεζκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο ζχκβαζεο ή θαη εθηφο απηήο, 

ρσξίο λα ππάξμεη αιιαγή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ αλάινγα 

κε ηελ εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ. πγθεθξηκέλα, λα κεηψζεη ηελ πνζφηεηα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εξγαζηψλ θαη 

λα απμήζεη αλάινγα κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο. 

6. Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνρήο 

ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε.  

 

ΆΡΘΡΟ 23 

Υπόνορ έναπξηρ εκηέλεζηρ επγαζιών 

1 Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη ζηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ θαη 

πξνζσπηθφ εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κφιηο εγθαηαζηαζεί λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαηάζηαζε 

πνπ λα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο, ηνλ ηχπν θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη. 

3 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο 

πέξαλ ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο, θαη κεηά ηε δηαπίζησζε παξέιεπζεο άπξαθηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ 
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ν αλάδνρνο θαζίζηαηαη έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο. 

4 ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα 

πξνβεί ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία. 

5. Ο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ην χλδεζκν κέζα ζηα ρξνληθά φξηα 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

 

ΆΡΘΡΟ 24 

Κςπώζειρ – Ρήηπερ για εκππόθεζμη εκηέλεζη επγαζιών 

 

1 Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε ηνλ αλάινγν 

εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1.500 €), γηα θάζε 

εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη γηα δεθαπέληε (15) ζπλνιηθά εξγάζηκεο εκέξεο. Μεηά ηε δηαπίζησζε παξέιεπζεο 

άπξαθηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ν αλάδνρνο θαζίζηαηαη έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο 

θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80. 

2 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβηάζεη επαλεηιεκκέλα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα θαη θαη' αλαινγία κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ Ο.Σ.Α. 

3 Απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηψλ 

θαζαξηφηεηαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο κίαο εκέξαο 

κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλάδνρνπ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ επηβάιιεηαη, σο ξήηξα πνζφ 

ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1.500 €), αλά πεξίπησζε θαη γηα θάζε εκέξα δηαθνπήο. 

4 ε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ν χλδεζκνο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα ηεο πεξηθνπήο ηνπ αλαινγνχληνο ηηκήκαηνο γηα ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη εθ’ φζνλ ν αλάδνρνο δε 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Παξάιιεια, ν χλδεζκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηβνιήο 

πνηληθήο ξήηξαο ίζεο κε ηελ ζπκβαηηθή εκεξήζηα πηζηνπνηνχκελε ακνηβή ηνπ εξγνιάβνπ, γηα ηηο εκέξεο 

πνπ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν εξγνιάβνο εθηειεί ηηο εξγαζίεο πιεκκειψο θαη αληηζπκβαηηθψο. 

5 Ο χλδεζκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φηαλ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν αλάδνρνο εθηειεί ηηο εξγαζίεο 

πιεκκειψο θαη φηη κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε ηεο αληηζπκβαηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο, λα ηνλ θαηαζηήζεη 

έθπησην αθνχ πξψηα ηνλ θαιέζεη κε εμψδηθε δηακαξηπξία θαη ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ, λα 

ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ εγγξάθσο. 

6 Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά «αλψηεξεο βίαο», ηα 

νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, 

θαζέλα εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ 

απηά ηα γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζε ηνπο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη 

κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν, ή ηε 

ζχκβαζε. 

7 Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη θφζκηα πξνο ηνπο πνιίηεο. ε πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα πξνθχςεη ηέηνηα παξάβαζε 
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ε ππεξεζία δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε θαηαινγηζκφ πξνζηίκνπ κέρξη 50,00 € αλά πεξίπησζε πνπ ζα 

αθαηξείηαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 25 

Κήπςξη ππομηθεςηή έκπηωηος 

1. Ο κεηνδφηεο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα ππνγξάςεη ηελ 

ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη 

απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν κεηνδφηεο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, 

εθφζνλ δελ παξέδσζε ηηο εξγαζίεο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζχκβαζε. 

3. ηνλ έθπησην πάξνρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο κπνξεί λα επηβάιινληαη νη εμήο θπξψζεηο: 

α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε. 

β. Δθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ παξφρνπ είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο παξφρνπο 

πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί γηα απ' επζείαο αλάζεζε, είηε κε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκηά ηνπ πλδέζκνπ ή ε ηπρφλ δηαθνξά πνπ ζα 

πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ παξφρνπ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα ζχκβαζε, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

γ. Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ παξφρνπ απφ ζπκβάζεηο ηνπ πλδέζκνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ εμακήλνπ νχηε κεγαιχηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ. 

δ. Καηαινγηζκφο ζηνλ πάξνρν πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ γηα ηα νπνία 

θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ, ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα ηηο παξαδψζεη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνχ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

Λοιπέρ εγγςήζειρ 

 1. ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζα 

είλαη ζχκθσλεο κε ηε κειέηε.  

 2. Ο χλδεζκνο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη 

παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ παξφρνπ.  
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ΆΡΘΡΟ 27 

Σπόπορ Πληπωμήρ 

1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεη κε εμφθιεζε φινπ ηνπ πνζνχ 

ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ ζε κεληαία βάζε. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη 

απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ πλδέζκνπ. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ην χλδεζκν εμήληα (60) εκέξεο 

κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ απηφλ, ν χλδεζκνο θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη 

νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

3. Σνλ πάξνρν βαξχλνπλ νη εμήο θξαηήζεηο: 

- 2% ππέξ Σ.Α.Γ.Κ.Τ., (1,5% ππέξ ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ. θαη 0,5% ππέξ ηνπ Σ.Π.Γ.Τ). 

- θφξνο εηζνδήκαηνο 8% ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο. 

 

ΆΡΘΡΟ 28 

Άλλα ζηοισεία 

1. Ο χλδεζκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμνκεηψζεη ηελ πνζφηεηα ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ 

κέρξη θαη θαηά 50%, εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν θαη επσθειέο γηα ην χλδεζκν. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ πλδέζκνπ, κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή κε απηή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ηηο ίδηεο ππεξεζίεο. Ο αλσηέξσ φξνο δελ είλαη δεζκεπηηθφο γηα ην χλδεζκν θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, παξά κφλν εθφζνλ εθηηκήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ, ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ γηα λα πξνβεί ζε ηέηνηα 

απαίηεζε.  

2. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε δαπάλε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζα 

απνξξίπηνληαη σο αζχκθνξεο. 

 3. Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980, ηνπ Ν. 3463/2006 θαη 

ηνπ απφ 17-5/15-6-1959 Β.Γ/ηνο. 

 

ΆΡΘΡΟ 29 

Διδικά δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ εηαιπειών καθαπιζμού ηος άπθπος 68 ηος Ν. 3863/2010, όπωρ 

ιζσύει 

1. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εθηφο 

ησλ άιισλ, ηα εμήο: 

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην πξνο αλάζεζε αληηθείκελν. 

β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. 
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Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ 

δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη 

ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ 

πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

Ο χλδεζκνο, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζα ππνβάιεη 

γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο θάζε δηαγσληδφκελνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απνζηέιιεηαη ζην 

χλδεζκν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε άπξαθηεο 

παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ν χλδεζκνο δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

Ο χλδεζκνο κπνξεί λα απνθιείζεη απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ιφγσ δηάπξαμεο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο. Ωο ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λνείηαη ηδίσο: α) Ζ επηβνιή ζε βάξνο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο, κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο θαη’ εθαξκνγή ηεο Τ.Α. 2063/Γ1 632/2011 ή νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ξπζκίζεη κειινληηθά ην 

πεξηερφκελν ησλ παξαβάζεσλ «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, β) ε θήξπμε σο έθπησηεο ηεο 

ππνςήθηαο εηαηξείαο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, γ) ε επηβνιή ηεο θχξσζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή 

εθκεηάιιεπζεο θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3996/2011, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο» νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ πξνζθνκίδνπλ 

ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε 

επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» 

ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο. 

 

ΆΡΘΡΟ 30 

Κανόνερ Γημοζιόηηηαρ ηηρ διακήπςξηρ 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα 

γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ. 

2. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο 

ηνπ πλδέζκνπ θαη ζα δεκνζηεπζεί ζην «ηεχρνο δηαθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη κηα θνξά ζηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα « Μαθεδνλία», θαζψο θαη ζηηο 

ηνπηθέο «Σχπνο ηεο Θεζζαινλίθεο», θαη «Αγγειηνθφξνο ηεο Κπξηαθήο ». 
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 3. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηνπ ηπρφλ 

επαλαιεπηηθνχ, βαξχλνπλ ηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε νξηζηηθά ε δεκνπξαζία. ε πεξίπησζε 

άξλεζήο ηνπ λα ηηο θαηαβάιιεη, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ πλδέζκνπ ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο. 

 4. Όια ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη αλαξηεκέλα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πλδέζκνπ ζηε 

δηεχζπλζε: www.sddt.org.gr 

 

 

 Γ. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Πξνέδξνπ λα δεκνζηεπζεί ζηηο εθεκεξίδεο: 

1.«Αγγειηνθφξνο ηεο Κπξηαθήο»,  

2.«Μαθεδνλία»  

3.«Σχπνο ηεο Θεζζαινλίθεο» 

 Καζψο επίζεο θαη ζην θχιιν δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε  α/α: 7 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

      Ο Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο-Κσλζηαληίλνο         Παδαξιφγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Θεζζαινλίθεο     ΠΔ Γηνηθεηηθφο 
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