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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 

(Τ.ΓΗ.Α Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ) 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΛΔΧΦΟΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 6Α 

Πφιε ΚΔΡΚΤΡΑ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 49100 

Υψξα ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS NUTS 1: EL6 (Γεσγξαθηθή Οκάδα : Κεληξηθή 

Διιάδα) 

NUTS 2: EL62 (Πεξηθέξεηα: Ηφληα Νεζηά) 

NUTS 3: EL622 (Ννκφο: Κέξθπξαο) 

 

Σειέθσλν 2661047520, 2661362777 

Φαμ 2661039977 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  xytaker@yahoo.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Όλνκα: πφδηηνο ππξίδσλ 

Γηεχζπλζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 6Α,  

Αξηζκφο ηειεθψλνπ: 2661047520, 

Αξηζκφο  (FAX) : 2661039977 

Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ          

(e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ: xytaker@yahoo.gr 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην 

δηαδίθηπν (URL) 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζχλδεζκνο 

ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ φινη νη Ο.Σ.Α. ηνπ Ννκνχ Κέξθπξαο. Απνηειεί «κε θεληξηθή αλαζέηνπζα 

αξρή» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016, σο ηζρχεη θαη αλήθεη 

ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ζπγθεθξηκέλα δε ζηνλ Τπνηνκέα Ο.Σ.Α. 

 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ (Πεξηβάιινλ), ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην ΦΔΚ ζχζηαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ πλδέζκνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ζην Παξάξηεκα ΗΗ, Σκήκα Η, παξ. 1.5 ηνπ Δθηειεζηηθνχ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296), σο ηζρχεη. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 
α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: 

www.promitheus.gov.gr  

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ην ΤΓΗΑ Ν. Κεξθχξαο ζηελ 

πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε.  
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82
mailto:xytaker@yahoo.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν χλδεζκνο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 

Απνβιήησλ Ν. Κέξθπξαο. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδσλ Κ.Α.Δ: 20.6117.012 

ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 κε πνζνχ 1,00€, γηα ην 2018 

πνζνχ 925.050,00€, θαη γηα ην 2019 πνζνχ 925.049,00€ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ηνπ 

δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο ηεο κνλάδαο κεηαβαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ηνπ Ν. Κέξθπξαο. 

Ο Τ.ΓΗ..Α. Ν. Κέξθπξαο ζα αλαζέζεη, κεηά απφ δηαγσληζκφ ηε πξναλαθεξφκελε ππεξεζία ζε 

αλάδνρν ν νπνίνο ζα δηαζέζεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη ηα 

κεραληθά κέζα γηα ηελ θαιή εθηέιεζή ηεο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ζα είλαη 1 (έλα) έηνο 

κε δηθαίσκα πξναίξεζεο απφ ηνλ Τ.ΓΗ..Α. Ν. Κέξθπξαο γηα 1 (έλα) έηνο αθφκε. Ο αλάδνρνο ζα 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη φια ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα έξγνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ΥΤΣΤ. Σα κεραλήκαηα απηά ζα είλαη είηε ηδηφθηεηα είηε κηζζσκέλα απφ ηνλ αλάδνρν. Ζ 

κεηαθνξά θαη ε δηάζεζε ηνπ δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ηζρχνπζαο ΑΔΠΟ ηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο πξνβιέπεη ηα αθφινπζα: 

1.1 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο κεηαβαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ΥΤΣΑ Κεληξηθήο Κέξθπξαο, ζηε ζέζε 

«Αθξνθέθαινο» Σεκπινλίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κεξθπξαίσλ ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο πξνο ηνλ 

ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο ζηε ζέζε «Μηζνξαρηά» ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λεπθηκκαίσλ ηνπ Γήκνπ 

Κέξθπξαο.  

1.2 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ Λεηηνπξγία ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Υψξνπ 

Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ), ην θεληξηθφ ζπλεξγείν εμνπιηζκνχ, θηίξην 

δηνίθεζεο, θπιάθην - δπγηζηήξην, δεμακελή ππξφζβεζεο, Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ 

(ΜΔ), θαη φιν ηνλ ινηπφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο κπνξεί λα κελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα.  

1.3 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

Γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη κε 

αθξίβεηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, ην πξφγξακκα ηνπ θαθέινπ ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο πνπ ζα θαηαζέζεη, θαζψο θαη ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 

Δπηπξφζζεηα,o θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη, λα δηαζέηεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθνκίζεη ηα έγγξαθα θπξηφηεηαο ή θαηνρήο, ησλ θάησζη κεραλεκάησλ θαη 

πιηθψλ, θπξηφηεηαο ηνπ ή θαηνρή ηνπ, ησλ νπνίσλ ζα θάλεη ρξήζε θαζφιε ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο 

ηεο ζχκβαζεο, θαη ηα νπνία ζα παξέρεη ζηνλ ηφπν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ αλαδεηρζεί 

αλάδνρνο θαη ζα ηα απνκαθξχλεη απφ ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ ιήμε ηζρχνο ηεο 

ηειεπηαίαο. 

πγθεθξηκέλα: 

 Έλαλ (1) εθζθαθέα κε αξπάγε  

 Έλαλ (1) ιαζηηρνθφξνο θνξησηήο (θιάξθ) κε δαγθάλα 

 Έλαο (1) ζπκπηεζηήο απνξξηκκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην  

 Έλαο (1) πξνσζεηήο γαηψλ 

 Έλα (1) θνξηεγφ κεηαθνξάο ρψκαηνο 

Έλαο (1) θνξησηήο 
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-  

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 90500000-2. Τπεξεζίεο ζρεηηδφκελεο κε απνξξίκκαηα 

θαη απφβιεηα.  

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ρσξηζηά ηκήκαηα. 

 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.850.100,00€, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο Φ.Π.Α.: 1.492.016,13 €, Φ.Π.Α.: 

358.083,88€). 

 

Δπηζεκαίλεηαη, πσο δελ πθίζηαληαη αλαζεσξήζεηο ηηκψλ. 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα άιιν έλα (1) 

έηνο, αξρφκελε απηή απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

ηνπ αλαδεηρζέληνο αλαδφρνπ.  

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 

άξζξν 1 «Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ζην ηεχρνο ηεο 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο. 

 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 Κψδηθαο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87) 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 (Α' 265)12, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ 

L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,  

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-

Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεσο Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4155/2013 (ΦΔΚ Α΄120) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σελ παξ. δ ηνπ άξζξνπ 1νπ ηνπ λ. 4152/2013 (ΦΔΚ Α΄107) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ 

λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» „‟Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16.2.2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο‟‟. 

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Π. Π1/2380/2012 (ΦΔΚ Β΄3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ » 
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  Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΔΚ Β΄ 2677) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

 Σεο ΚΤΑ 1191/14.03.2017 (ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β'), «Κξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.)».  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄2014) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ ειεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε  ηνπ 

έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο « φπσο ηζρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΔΚ Β‟ 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ».  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» γηα ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 

1673) ζρεηηθά κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) «Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο. 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία»,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν „‟ Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ‟‟ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο 

θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ 

δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 ην Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) γηα ηελ «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη ζήκεξα.  

 ηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) «Μέηξα θαη φξνη γηα δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ – 

Πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο», φπσο αληηθαηέζηεζε ηελ ΚΤΑ 69728/824/1996 (Β΄ 358)  

 ηελ ΚΤΑ 114218/1997 (Β΄ 1016) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ»  

 Σελ ΑΔΠΟ 180937/14-9-2017 κε ΑΓΑ: 72ΝΧΟΡ1Φ-29Α 
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 ηελ ππ‟ αξ. 24-1/11-12-2017 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο σο 

αξκνδίνπ νξγάλνπ πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  

 ηελ ππ‟ αξ. 37-2/2017 απφθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο, σο 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο κεηά ησλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ηεο  

 ηεο ππ‟ αξ. 31-3/2017 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο πεξί 

ζπγθξφηεζεο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ  

 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 29 /1/2018 θαη ψξα 18:00 Ζ 

δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

σο άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ 30/1/2018, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00, Δπηζεκαίλεηαη, πσο ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ έιαβε ππφςε ηεο θαη ην γεγνλφο, πσο νη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, κπνξνχλ, λα 

ζπληαρζνχλ κφλνλ έπεηηα απφ επίζθεςε ηνπ ηφπνπ, φπνπ ζα εθηειεζηνχλ νη ππεξεζίεο ηεο 

ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο, λα κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ - πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο. 

 

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  
Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 

…/…/2017 ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 
 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην 

Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή 

πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..:  http://www.promitheus.gov.gr. 

 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016:  

πγθεθξηκέλα: 

ηελ Δπίζεκε εθεκεξίδα ησλ Δ.Δ 

ε δχν (2) νηθνλνκηθέο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο 

ε δχν (2) εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο 

ε κία (1) εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή εθεκεξίδα 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο θαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL): www.corfu.gr. 

 

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη, φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ, λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 

4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 

πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαη‟ άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 

4412/2016, 

β) δε ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ θαη 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα έγγξαθα, ηα νπνία παξέρνληαη απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, αιιά θαη ζηα νπνία απηή παξαπέκπεη,  πξνο πεξηγξαθή – πξνζδηνξηζκφ 

ζηνηρείσλ ή/θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθήξπμεο, ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ πξνηεηλφκελσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ησλ ππνδεηγκάησλ, ησλ 

εγγξάθσλ σο πξνο ηηο γεληθέο - εηδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ηεο παξνχζαο, ηνπ Δληαίνπ 

Δπξσπατθνχ Δγγξάθνπ χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

παξάζρεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ ζα ππνγξαθεί, κεηά ησλ 

παξαξηεκάησλ ηνπ, ηεο ηερληθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δεηνχκελσλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. πγθεθξηκέλα, είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε κε αξ. 1460/2017 πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

 ε παξνχζα δηαθήξπμε κε ηα αθφινπζα Παξαξηήκαηα ηεο, πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, ήηνη: «ηερληθέο πξνδηαγξαθέο», «εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ», 

«ππνδείγκαηα πξνζθνξψλ - εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ», 

 ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [Δ.Δ.Δ..], κε δεδνκέλε ηελ εθηηκψκελε 

αμία ηεο ζχκβαζεο, 

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ 

αληηθεηκέλνπ ή/θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη 

 ην ζρέδην ηεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 

  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο: www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ 

ζπζηήκαηνο. 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά ηπρφλ αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην 

αξγφηεξν δψδεθα (12) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ 

ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην 

θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν,
 

θαηά ηα ζρεηηθψο λνκίκσο 

πξνβιεπφκελα. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ, πνπ ππνβάιινληαη, είηε κε άιιν ηξφπν, είηε ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, 

νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ, λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ 

αιιαγψλ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

 

2.1.4 Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ δηνηθεηηθά βνεζήκαηα (π.ρ. πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο) ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε 

πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.] 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984 (Α΄188).  

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη 

πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα 

επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή 

ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ 

πνπ αθνξά αιινδαπή επηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο, πξνεξρφκελεο είηε απφ 

ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ 

ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα «Apostile», ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-

10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ 

Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

Σα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, φπσο 

ηα δεκφζηα έγγξαθα παξαπάλσ,  είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 

ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ, λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή ή γαιιηθή ή γεξκαληθή ή ηηαιηθή ή ηζπαληθή 

γιψζζα, θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. ηεο παξνχζαο εθδίδνληαη απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 

δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη 

κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 

ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ 

αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη 
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ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε 

έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε 

εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή 

ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο 

εθηέιεζεο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ‟ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο, ελψ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ήδε δηεπθξηλίδεη κε ηελ παξνχζα, πσο νη ελψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα πξέπεη, λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο - ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο ή/θαη ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαησηέξσ αζξνηζηηθά. 

Δπίζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ήδε δηεπθξηλίδεη, πσο ζε πεξίπησζε, πνπ αλάδνρνο ηεο 

ζχκβαζεο αλαδεηρζεί έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απηή ζα πξέπεη, λα πεξηβιεζεί ηελ λνκηθή 

κνξθή ηεο θνηλνπξαμίαο, θαηά ηα ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζρεηηθψο πξνβιεπφκελα. 

2. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
 
  

 

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, 

πνπ αλέξρεηαη ζε 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε 

ζηξνγγπινπνίεζε ήηνη είθνζη ελληά ρηιηάδεο νθηαθφζηα ζαξάληα πέληε επξψ θαη είθνζη νθηψ ιεπηά 

(29.845,28€) (άξζξν 72 παξ.1α ηνπ Ν.4412/2016). 

 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηεί απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηεο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
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2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί 

αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε 

απφθαζεο επ‟ απηψλ, θαη   

γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 35 επφκελα ηνπ λ. 4129/2013, σο ηζρχεη. 

Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί 

ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα 

άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο 

 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο παξνχζαο αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο πνπ νξίδνληαη θαησηέξσ, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

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

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.) αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο 

θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζε φια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα 

θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 

θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

 2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ 

επηβιεζεί: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 

ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 

4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016,  
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(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή 

εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ)  

2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.  

2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 επφκελα θαη γηα ηα νπνίεο εθ ηνπ λφκνπ ηνχην επηηξέπεηαη, 

κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 

απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). 

Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα 

θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην 

παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ 

ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή 

πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο 

ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη 

απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο  δελ 
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κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη 

ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε.  

 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο
  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, ιακβάλνληαο ππφςε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζέηεη ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε ηα θαησηέξσ θξηηήξηα επηινγήο πνπ ζπληζηνχλ απαηηήζεηο γηα ηελ παξαδεθηή 

ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ηα νπνία είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο, αθνχ έρνπλ ζπλεθηηκεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

 

2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή 

ππεξεζηψλ,  

Πξνο ηνχην, νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο, πξέπεη, λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα 

απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή λα ηθαλνπνηνχλ 

νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηφ. Δπίζεο, λα δηαζέηνπλ ζρεηηθή εηδηθή 

έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή 

ππεξεζία, εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. 

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ειάρηζην κέζν 

γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηα έηε 2014 ,2015 ,2016 ηα 2.000.000 €. 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη, λα πιεξνχλ ηηο θαησηέξσ ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο, πνπ ζπλδένληαη πξνο εμαζθάιηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φηη απηνί δηαζέηνπλ ηνπο 

αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα, γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα: 

 

α) λα δηαζέηνπλ εκπεηξία θαηά ηελ ηειεπηαία 5 έηε, ζε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ δχν (2)παξφκνησλ 

ζπκβάζεσλ ΥΤΣΑ – ΥΤΣΤ, θαη λα έρεη ζπκπιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ 

δηαγσληδφκελν, βεβαησκέλεο ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ απφ ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο.. 

β) λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ, απφθνηηνπο ΑΔΗ θαη εηδηθφηεξα 

Πνιπηερληθήο ζρνιήο, κε ηξηεηή εκπεηξία ζε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ  
 

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε: 
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε:  

α) χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2008 ή ηζνδχλακν,  

β) χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ISO 14001: 2004 ή ηζνδχλακν  

γ) χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία OHSAS 18001:2007 / ΔΛΟΣ 

1801:2008 ή ηζνδχλακν  ζην πεδίν ηεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη 

ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ 

θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Γηεπθξηλίδεηαη, πσο εηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία απφ εθηέιεζε παξφκνησλ έξγσλ θαζψο θαη ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη 

ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη‟ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη 

ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλφηεηεο  

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ζηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ 

ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1 ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ 

αιιά θαη ζηα ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ 

ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έλσζε. 

 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δε βξίζθνληαη 

ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 

ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ζρεηηθφ Παξάξηεκα, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 

δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν Δ.Δ.Δ.. θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο νδεγίεο ηνπ παξαξηήκαηνο 1. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 

(ΔΔΔ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, απφ θάζε έλα απφ ηα σο άλσ 

πξφζσπα. 

Ζ ππνρξέσζε ππνγξαθήο, αθνξά φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, αλά πεξίπησζε. 
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Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη, πσο ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε 

κέινο ηεο έλσζεο. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Σα κε ηελ δηαθήξπμε θαη κε ηηο πξφλνηεο απηήο δεηνχκελα, λα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθηηθά κέζα είλαη απηά πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ 

θαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο 

παξνχζαο. Αλαιπηηθφηεξα: 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016, σο απηή πηα ηζρχεη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ, φηη δε ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη 

φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα, λα ιακβάλεη 

ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 

κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ 

ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..)  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73. 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 - 2.2.3.4, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κεηά επηπξφζζεηεο ππεχζπλεο 

δήισζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπ 

νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο, εάλ δε ηνχηνο, δει. ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία, επηζεκαίλεηαη, φηη ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε 

αθνξά ζε νξγαληζκνχο ηφζν θχξηαο φζν θαη ηπρφλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο.  

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ 

ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο αληίζηνηρεο αλσηέξσ παξαγξάθνπο, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη 

απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 

απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
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ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ελφξθσο ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, ζα δειψλεηαη ππεπζχλσο, φηη ζην θξάηνο-κέινο ή ζηελ ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ εθδίδεηαη, 

ηνχην δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο αλσηέξσ παξαγξάθνπο, 

θαζψο φηη δε ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη, φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή 

φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο 

αλσηέξσ παξαγξάθνπο. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ, θαηά ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία (εμαηξνπκέλσλ ηεο 

ππνρξέσζεο απηήο ησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ, πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπο).  

Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο 

ηεο έδξαο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, θαζψο θαη αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ 

(κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο, ην 

πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά ην 

δίθαην ηεο έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο 

ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε 

κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα 

ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε 

κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην  δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ 

έδξα ηεο δελ έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο 

νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, 

δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε 

θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα 

θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, 

αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, 

ε εηαηξία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Γηεπθξηλίδεηαη, πσο ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο, δχλαηαη, σζηφζν, λα 

απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε 

εηαηξία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο 

απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Δικαιολογηηικά 

για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος ν. 3310/2005 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο ν. 3414/2005» θαη 

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπ, φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016, σο ηνχην πηα ηζρχεη. 

 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο 

γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ: 
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Πηζηνπνηεηηθφ / βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ κεηξψνπ, 

θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν λα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ.  

Δηδηθά νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πάξνρνη ησλ ππεξεζηψλ, πξέπεη, λα απνδεηθλχνπλ 

ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο / ηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο κε βεβαίσζε απφ 

αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή έλαξμεο εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο 

θνξνινγηθήο αξρήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν θσδηθφο αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 

 Δθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξα θαηαγσγήο ηνπο ζρεηηθή εηδηθή έγθξηζε ή 

λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία, 

πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή έγθξηζε/βεβαίσζε/άδεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ.  

 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζην Μέξνο I ηνπ Παξαξηήκαηνο XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, ηα 

νπνία αληηζηνηρνχλ, ζηα αλσηέξσ ηηζέκελα θξηηήξηα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο ηεο παξνχζαο. Δηδηθφηεξα: 

α) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, σο έρνπλ 

δεκνζηεπζεί, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, 

β) ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ αθξηβνχο χςνπο ηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ, 

θαηά ηα ζηελ παξνχζα δεηνχκελα σο θξηηήξηα επηινγήο γηα ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, 

ζπλαξηήζεη, θπζηθά, ηεο εκεξνκελίαο ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλαξμεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζπλνδεπφκελε απφ βεβαίσζε νξθσηνχ ινγηζηή κε ην ζρεηηθφ πεξηερφκελν 

θαη 

γ) ηξαπεδηθή βεβαίσζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Μέξνο 

II ηνπ Παξαξηήκαηνο XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηα 

αλσηέξσ ηηζέκελα θξηηήξηα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξνχζαο. πγθεθξηκέλα: 

α) ππεχζπλε δήισζε πεξί ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ ή εθηεινχληαη ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία, ηνπ χςνπο απηψλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε ηνπο, ζπλνδεπφκελε απφ 

πηζηνπνηεηηθά νξζήο νινθιήξσζεο ή εθηέιεζεο απηψλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρεη εθδφζεη ε 

αλαζέηνπζα αξρή, 

β) ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ηερληθνχ – επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ αλήθεη απεπζείαο 

ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο σο 

αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζπλνδεπφκελε απφ θαηαζηάζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα 

ΑΠΓ ή ΔΦΚΑ. Δπίζεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη ηελ ηξηεηή εκπεηξία.  

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:  

Πηζηνπνηεηηθά εθδηδνκέλα απφ ηνπο αλσηέξσ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ λα 

βεβαηψλνπλ, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα αλσηέξσ πξφηππα – ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ζπζηήκαηα - πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη, πσο ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνδέρεηαη επίζεο θαη άιια απνδεηθηηθά κέζα 

ζρεηηθήο ζπκκφξθσζεο, φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεθκεξησκέλα δελ έρεη πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθά ή δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα απνθηήζεη εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, γηα 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο.  
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Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ., ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή 

ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα 

ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 

ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 

ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα 

πξνζθνκίδνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή 

ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ 

ιφγσ θαηάινγν. 

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο 

ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην 

θαηαιιειφιεηαο φζνλ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο 

θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη 

απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

ηνπο.  

 

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ 
 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα 

ηεο δηαθήξπμεο γηα ην ζχλνιν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ ππεξεζηψλ. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, 

είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
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2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε αλσηέξσ, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ 

θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν 

πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 

910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» θαη λα εγγξαθνχλ 

ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο 

ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α. 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ζηνλ λ. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηεο σο άλσ 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.., ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζή ηεο, θαηά ηα λνκίκσο πξνβιεπφκελα. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη 

ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα1, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 

εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη 

ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ θάζε ηκήκα ηεο πξνζθνξάο ηνπο αλσηέξσ 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην 

ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί 

ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα 

θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf). Δθφζνλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε Α.Α. δίλεη ζρεηηθέο νδεγίεο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

ζα επηζπλάςνπλ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαηά ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα – παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 

                                                           
1
 Πρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ 
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2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ 

ηνπ πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα 

απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα 

νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα 

ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα 

έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δε θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, 

θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε 

έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα Φ.Δ.Κ., ηα 

ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα 

απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια 

ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 

ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο 

 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:  

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 

3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016,  

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα 

αληίζηνηρα άξζξα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν Δ.Δ.Δ.., ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε 

κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο σο παξάξηεκά ηεο.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην 

Δ.Δ.Δ.. γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ ππφδεηγκα - Παξάξηεκα ηεο δηαθήξπμεο. 

πγθεθξηκέλα: 

Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα, δει. αλά ηφλν 

απνξξηκκάησλ. Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ 

ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε 

κνξθή pdf.  
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα 

ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή 

πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 

ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ  

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ ζρεηηθή παξάγξαθν 

ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή 

δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο 

δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 

απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H Αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ - ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη 

πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 

(Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο - ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο 

ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. 

(Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ) θαη 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, θαηά ηα ζηνλ λ. 4412/2016, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
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λ. 4412/2016 θαη ηεο αληίζηνηρεο πξφβιεςεο ηεο παξνχζαο θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ,  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην Δ..Ζ.ΓΖ.., γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, 

αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 

Σερληθή Πξνζθνξά» ζηηο 30/11/2017 κία (1) εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

πξνζθνξψλ θαη ψξα 11:00. 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή  

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε 

επφκελν ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 

ηνπο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

3.1.2 Έιεγρνο - αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ζε εληαίν ζηάδην θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαηαρσξεί 

ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν - ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ 

γηα ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ πνπ δε γίλνληαη απνδεθηέο. 

β) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ - ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, 

απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ νξηζηηθή 

επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

3.4. ηεο παξνχζαο.  

γ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν - ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή 

ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη 

ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην 

θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, εθαξκνδφκελσλ ησλ άξζξσλ 88 

θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 

θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 

ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  
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Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο ηεο παξνχζαο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο, 

εθδίδεηαη κηα απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία 

επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ αλσηέξσ. 

Πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ρσξεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.  

 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
 

 - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Μεηά ηνλ έιεγρν - ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνζηέιιεη 

ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016, 

φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηελ παξνχζα, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ αλσηέξσ θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 

αλσηέξσ. Δπηζεκαίλεηαη, πσο αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ηνπο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηε παξνχζα νξίδεη, 

πσο απηά ζα δχλαληαη λα έρνπλ εθδνζεί είηε κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο, είηε κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κελφο πξν απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε 

απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 

παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζησζεί, φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 

παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο 

ηνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα, λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ 

αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο απνθιείεηαη, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη 

απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 - 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο, φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ 

δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4250/year/2014/article/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/586
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θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε 

δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, 

είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ - αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη 

ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. 

ηεο παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο 

θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,  

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 5 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, 

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο 

ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο, έλεθα ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ αλσηέξσ ή/θαη ηεο ηπρφλ άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ 

κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 

ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά.  

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Αξρή Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά 

ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
 
ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη (α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε 

ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή (β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο γ) δέθα 

(10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά 

πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 
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πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, 

επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην 

ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν 

θέξεη ειεθηξνληθή ππνγξαθή, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ 

ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, 

ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. επί ηεο 

πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε 

ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. 

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..: 

• θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβάδεη ζηελ Α.Δ.Π.Π. ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 

ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ Α.Δ.Π.Π. απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 

πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ 

κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο.,  

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π.. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 

4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 

ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ 

πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά 

ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε 

παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Γελ πξνβιέπεηαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο. 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ηεο παξνχζαο ζηνηρεία θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζπκπιεξνχκελε θαηά ηα ινηπά, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

ζρεηηθψο νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έλαληη ηνπ 

αλαδφρνπ.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ 

πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο Φ.Π.Α..  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο 

θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 

επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ ή ηνπ 

εθπξνζέζκνπ.  

 

4.2  πκβαηηθφ πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ N. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, κεηά ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1 Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεώςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Η τιρθςθ των 
υποχρεώςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι 
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κάκε αλλαγι των πλθροφοριών αυτών, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακώσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλώςεισ ςυνεργαςίασ.2. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ 
διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του 
τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα 
γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

4.4.3. Η ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα 
τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  
το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, 
προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεώςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Γελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.6.1. χκθσλα κε ηα ζην άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 πξνβιεπφκελα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί 

κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο 

ΛΔΔ. 

 

                                                           
2
 Πρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν:  

Σν ηκήκα ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ αθνξά ζην εθηειεζζέλ αληηθείκελν εληφο εθάζηνπ 

κελφο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο γηα 

ηνλ ηξφπν, ρξφλν, ηελ δηαδηθαζία, θ.ιπ. απηψλ:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε 

θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ  

θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ 

εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί 

ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 

πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 

πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 

αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε 

ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν θπξψζεηο. 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 

απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

5.2.2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη 

εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
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β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο Φ.Π.Α. 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο 

εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 

εθηειεζηεί πιήξσο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δε ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη 

ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη 

ησλ φξσλ ησλ παξαγξάθσλ 5.2 θαη 6.4. ηεο παξνχζαο, λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, θαη‟ άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016. Δπί ηεο πξνζθπγήο, 

απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ (επηηξνπή παξαιαβήο). 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί 

απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ ΤΓΗΑ, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο, δει. ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα 

εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε 

ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο, λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ 

ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε 

νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

6.2  Γηάξθεηα ζχκβαζεο  

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έλα 

(1) αθφκε έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Ζ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλά κήλα. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ην εθηειεζζέλ αληηθείκελν δελ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο 

ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη 

αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ εθηειεζζέληνο αληηθεηκέλνπ θαη 

ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ ελ ιφγσ 

αληηθεηκέλνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

ππνρξενχηαη, λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εθηειεζζέληνο αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

απφθαζε. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε 

απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δε ιεθζεί 

ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί 

απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο δελ 

επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  
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6.4  Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

πνπ εθηειέζηεθε απφ ηνλ αλάδνρν, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο κπνξεί, λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε άιιν, 

πνπ λα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ 

εθπξφζεζκεο εθηέιεζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ην εθηειεζζέλ απφ απηφλ αληηθείκελν, πνπ απνξξίθζεθε 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

 

 

Κζρκυρα, 13/12/2017 

 

Ο Πρόεδροσ του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κζρκυρασ 

 

 

Ευγζνιοσ – Σπυρίδων Αςπιώτησ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο  

ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ππεξεζίαο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ηνπ 

δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο ηεο κνλάδαο κεηαβαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ηνπ Ν. Κέξθπξαο. 

Ο Τ.ΓΗ..Α. Ν. Κέξθπξαο ζα αλαζέζεη, κεηά απφ δηαγσληζκφ ηε πξναλαθεξφκελε ππεξεζία ζε 

αλάδνρν ν νπνίνο ζα δηαζέζεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη ηα 

κεραληθά κέζα γηα ηελ θαιή εθηέιεζή ηεο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ζα είλαη 1 (έλα) έηνο 

κε δηθαίσκα πξναίξεζεο απφ ηνλ Τ.ΓΗ..Α. Ν. Κέξθπξαο γηα 1 (έλα) έηνο αθφκε.   Ο αλάδνρνο 

ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη φια ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα έξγνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ΥΤΣΤ. Σα κεραλήκαηα απηά ζα είλαη είηε ηδηφθηεηα είηε κηζζσκέλα απφ ηνλ αλάδνρν. Ζ 

κεηαθνξά θαη ε δηάζεζε ηνπ δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ηζρχνπζαο ΑΔΠΟ ηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο πξνβιέπεη ηα αθφινπζα: 

1.1 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο κεηαβαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ΥΤΣΑ Κεληξηθήο Κέξθπξαο, ζηε ζέζε 

«Αθξνθέθαινο» Σεκπινλίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κεξθπξαίσλ ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο πξνο ηνλ 

ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο ζηε ζέζε «Μηζνξαρηά» ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λεπθηκκαίσλ ηνπ Γήκνπ 

Κέξθπξαο.  

1.2 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ Λεηηνπξγία ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Υψξνπ 

Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ), ην θεληξηθφ ζπλεξγείν εμνπιηζκνχ, θηίξην 

δηνίθεζεο, θπιάθην - δπγηζηήξην, δεμακελή ππξφζβεζεο, Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ 

(ΜΔ), θαη φιν ηνλ ινηπφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο κπνξεί λα κελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα.  

1.3 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη κε 

αθξίβεηα ην πξφγξακκα ηνπ θαθέινπ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο πνπ ζα θαηαζέζεη, θαζψο θαη ην 

πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην.   

Ζ 24σξε θχιαμε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο ζα βαξχλεη ηνλ Τ.ΓΗ..Α. Ν. 

Κέξθπξαο θαη δελ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ.  

ΑΡΘΡΟ 2. Θέζε ηνπ έξγνπ - εμνπιηζκφο 

2.1 Γεληθά 

Ο ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ, ζηε ζέζε 

«Μηζνξαρηά», θαη ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Λεπθηκκαίσλ, ηνπ Γήκνπ 

Κέξθπξαο. Σν γήπεδν ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη έθηαζεο 72.613,62 m
2
 θαη ν ζπλνιηθφο σθέιηκνο 

φγθνο ηνπ αλέξρεηαη ζε ~ 152.500 m
3 

γηα ηελ Α΄ θάζε ιεηηνπξγίαο θαη ζε ~ 360.000 m
3
 γηα ην 

ζχλνιν ηεο Α΄ θαη Β΄ θάζεο ιεηηνπξγίαο.    

Ο ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο έρεη ιάβεη ηελ ππ΄αξηζκ. πξση: 180937/14.09.17 Απφθαζε Αλαλέσζεο – 

Σξνπνπνίεζεο ηεο κε αξ. πξση. 7293/9.8.99 ΑΔΠΟ ιφγσ α) ηεο ιεηηνπξγίαο σο ΥΤΣΤ θαη β) ηεο 

ππνδνρήο πξνο ηαθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο λέαο κνλάδαο κεηαβαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ηεο 

Κέξθπξαο.   

 

2.2 Τθηζηάκελεο ππνδνκέο – εμνπιηζκφο  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηηάξνπ απφζεζεο απνξξηκκάησλ γηα ηελ Α΄ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΥΤΣΤ είλαη ηα εμήο: 

 Δπηθάλεηα ελεξγνχ ΥΤΣΤ Α΄ θάζεο: 16,98 ζηξέκκαηα 

 Χθέιηκνο φγθνο ΥΤΣΤ Α΄ θάζε: ~ 152.500 m
3
  

 Γηαπεξαηφηεηα ζηεγαλνπνίεζεο ηερλεηνχ γεσινγηθνχ θξαγκνχ 1*10
-9

 m/sec 

 Πάρνο ζπλζεηηθήο κεκβξάλεο ≥ 1,5 mm 

 Αγσγνί ζηξαγγηζκάησλ: 

 θεληξηθφο αγσγφο Φ315, 
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 δεπηεξεχνληεο αγσγνί Φ200 

 Γηάκεηξνο αγσγψλ ζπιινγήο βηναεξίνπ: θαηαθφξπθα θξεάηηα απφ ηζηκεληέληνπο 

δηάηξεηνπο ζσιήλεο Φ500 κε εζσηεξηθφ δηάηξεην ζσιήλα Φ110. 

 Πάρνο αξγηιηθήο ζηξψζεο επηθάλεηαο θάιπςεο: 30 cm 

 Πάρνο δψλεο απνζηξάγγηζεο: ≥ 50 cm 

 χζηεκα επεμεξγαζίαο θαη επαλαθπθινθνξίαο επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ 

ηνλ ρψξν ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα ηα παξαθάησ έξγα ππνδνκήο: 

 Πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε 

 Πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε 

 Οηθίζθνο εηζφδνπ 

 Πχιε εηζφδνπ 

 Επγηζηήξην – γεθπξνπιάζηηγγα 

 Υψξνο δεηγκαηνιεςίαο 

 Υψξνο αλακνλήο νρεκάησλ 

 Γεμακελή πγξψλ θαπζίκσλ 

 Τπφζηεγν ζπληήξεζεο νρεκάησλ – γθαξάδ – απνζήθε πιηθψλ 

 Γεμακελή ππξφζβεζεο 

 Υψξνο θαζαξηζµνχ ηξνρψλ 

 Δζσηεξηθή νδνπνηία 

 Γίθηπν ππξφζβεζεο 

 Έξγα ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ηεο Α΄ θάζεο 

 Έξγα δηαρείξηζεο ζηξαγγηζκάησλ 

 Μνλάδα επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ κε βηνινγηθή επεμεξγαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 Γεμακελή ζπιινγήο θαη εμηζνξξφπεζεο  

 Γεμακελέο SBR (2) 

 Γεμακελή πάρπλζεο ηιχνο 

 Γεμακελή επεμεξγαζκέλσλ 

 Γχν ζηεγαλνχο ηερλεηνχο πγξνβηφηνπνπο ππνεπηθαλεηθήο ξνήο 

 Γεμακελή ξχζκηζεο ζηάζκεο 

 Οηθίζθνο θπζεηήξσλ, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πηλάθσλ. 

 Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε έρεη εγθαηαζηαζεί κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο εληφο 

ηνπ Γεπέδνπ ηνπ ΥΤΣΤ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη  

 Αλεκφκεηξν ηαρχηεηαο WE550 

 Αλεκφκεηξν δηεχζπλζεο WE570 

 Αηζζεηήξαο ζρεηηθήο πγξαζίαο WE600  

 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο WE700 

 ηηβαξφ κεηαιιηθφ βξνρφκεηξν RG600 

 Αηζζεηήξην βαξνκεηξηθνχ WE100 

 Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζηάζκεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί αλφξπμε ηξηψλ (3) γεσηξήζεσλ. 

 Γηα ηελ παξαθνινχζεζε δηαξξνψλ βηναεξίνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δεθαέμη (16) θξεάηηα 

παξαθνινχζεζεο. 

 

O παξαπάλσ ζηαζεξφο εμνπιηζκφο ζα παξαδνζεί απφ ηνλ Τ.ΓΗ..Α. Ν. Κέξθπξαο θαη ζα 

παξαιεθζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κφλνλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε απηήο. Ο Τ.ΓΗ..Α. Ν. Κέξθπξαο νθείιεη λα παξαδψζεη ην ζχλνιν 

ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ ζηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ νξζή 

ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα παξαδψζεη ην ζχλνιν ηνπ ζε θαιή θαηάζηαζε κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο. Γηα ηελ παξάδνζε ζηνλ Αλάδνρν ζα ηεξεζεί Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο. 

Μεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα  παξαδψζεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 

ιεηηνπξγηθή θαη άξηζηε θαηάζηαζε ζε αξκφδηα Δπηηξνπή, ελψ ζα ηεξεζεί Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο 
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– Παξαιαβήο. ε πεξίπησζε, πνπ απφ ηελ Δπηηξνπή δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηνλ 

παξαδνηέν εμνπιηζκφ ή φηη απηφο δελ βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ ή 

ηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

Ο Τ.ΓΗ..Α. Ν. Κέξθπξαο δελ ζα δηαζέζεη θηλεηφ εμνπιηζκφ ζην ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο. Ο αλάδνρνο 

ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν απφ απηφλ θηλεηφ εμνπιηζκφ θαηάιιειν γηα ηηο 

εξγαζίεο εληφο ηνπ ΥΤΣΤ. Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζην λα 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα κεραλήκαηα: 

 Έλαλ (1) εθζθαθέα κε αξπάγε 

  Έλα (1) ιαζηηρνθφξν θνξησηήο (θιάξθ) κε δαγθάλα 

 Έλαο (1) ζπκπηεζηήο απνξξηκκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην  

 Έλαο (1) πξνσζεηήο γαηψλ 

 Έλα (1) θνξηεγφ κεηαθνξάο ρψκαηνο 

Έλαο (1) θνξησηήο 

 

2.3 Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ  

 

Γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δηάζεζεο ηνπ 

δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο, ην ειάρηζην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ πνπ θαιείηαη λα δηαζέζεη ν 

αλάδνρνο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

 

α/α Πεξηγξαθή Αξηζκφο Αηφκσλ 

1 Πξντζηάκελνο Μεραληθφο 1 

2 Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ  1 

3 Οδεγνί 2 

4 Υεηξηζηέο Μεραλεκάησλ 5 

5 Δξγάηεο 3 

6 Σερληθφο Αζθαιείαο 1 

7 Ηαηξφο Δξγαζίαο 1 

 

Σα θαζήθνληα ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα: 

1. Πξντζηάκελνο Μεραληθφο απφθνηηνο Α.Δ.Η. ν νπνίνο ζα πξνΐζηαηαη θαη ζα θαηεπζχλεη 

φινπο  ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ΥΤΣΤ. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπιινγήο βηναεξίνπ. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εκεξεζίνπ 

πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΤ. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε 

φισλ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα ΑΔΠΟ 

θαζψο θαη ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα ΑΔΠΟ θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

άδεηα ζπλνδεχεη ην έξγν. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ γηα ηελ ππξαζθάιεηα ηνπ 

ρψξνπ. Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

ζχκβαζε κε ην ζπλεξγαδφκελν κεραληθφ θαζψο θαη ην πηπρίν ηνπ. 

2. Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν ηελ θαηαγξαθή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

εηζεξρφκελνπ θνξηίνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ.  

3. Υεηξηζηέο Μεραλεκάησλ. Καηάιιεια αδεηνδνηεκέλνη νη νπνίνη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθθφξησζε ησλ θνξηεγψλ, ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ δεκάησλ, ηελ θαζεκεξηλή 

επηθάιπςε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα ησλ κεραλεκάησλ..  Πξηλ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πίλαθα πξνζσπηθνχ 

θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο ρεηξηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ ηα νπνία ζα δηαζέζεη.  
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4. Οδεγνί. Καηάιιεια αδεηνδνηεκέλνη νδεγνί θάηνρνη δηπιψκαηνο νδήγεζεο ηνπιάρηζηνλ Γ‟ 

θαηεγνξίαο. Θα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ επηθάιπςεο, ηε κεηαθνξά 

πιηθψλ θαζψο θαη ηεο πιχζεο ησλ νρεκάησλ  

5. Δξγάηεο. Απαξαίηεην πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα θξνληίδεη γηα ηελ θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα 

ηνπ ελεξγνχ θπηηάξνπ ηνπ ΥΤΣΤ θαη ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ ηνπ ΥΤΣΤ.  

Σν πξνζσπηθφ ζα εθηειεί ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά.  

 

ΑΡΘΡΟ 3. Δίδνο εηζεξρφκελσλ απνξξηκκάησλ 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεηαβαηηθήο 

δηαρείξηζεο κε δεκαηνπνίεζε ζην ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ. ην ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ έρεη μεθηλήζεη ε 

κεηαβαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Σα παξαγφκελα δέκαηα είλαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 

700mm X 1.200mm X 800mm θαη ην θάζε δέκα δπγίδεη πεξίπνπ 600 – 800 kg. Σα δέκαηα 

απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε ρψξν ηνπ ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ. Σν αδξαλέο ππφιεηκκα ηεο 

κεηαβαηηθήο δηαρείξηζεο, ζε κνξθή δεκάησλ, ζα είλαη ην πξνο ηαθή πιηθφ ζηνλ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο.  

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εηζέξζεη ζην ΥΤΣΤ 

Λεπθίκκεο αλέξρεηαη θαη‟εθηίκεζε ζε πεξίπνπ 24.000 tn εηεζίσο.    

 

χκθσλα κε ηελ ΑΔΠΟ ζηελ κνλάδα ζα γίλνληαη απνδεθηά ηα απφβιεηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Καηαιφγνπ Απνβιήησλ (ΔΚΑ) πνπ θέξνπλ ηνπο θσδηθνχο: 

 

 

03. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΣΑΜΠΛΑΓΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ 

03 01 απφβιεηα απφ ηελ θαηεξγαζία μχινπ θαη ηελ παξαγσγή ηακπιάδσλ θαη επίπισλ 

03 01 05 πξηνλίδη, μέζκαηα, απνθνκκέλα ηεκάρηα, θαηάινηπα μπιείαο, κνξηζαλίδεο θαη 

θαπιακάδεο εθηφο απφ εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 03 01 04 

 

19. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ, 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

19 03 ζηαζεξνπνηεκέλα/ζηεξενπνηεκέλα απφβιεηα 

19 03 05 ζηαζεξνπνηεκέλα απφβιεηα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 19 03 04 

19 03 07 ζηεξενπνηεκέλα απφβιεηα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 19 03 06 

19 06 απφβιεηα απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία απνβιήησλ 

19 06 03 πγξά απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία αζηηθψλ απφβιεησλ 

19 06 04 πξντφληα δχκσζεο απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία αζηηθψλ απνβιήησλ 

19 06 05 πγξφ απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία δσηθψλ θαη θπηηθψλ απνβιήησλ 

19 06 06 πξντφληα δχκσζεο απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία δσηθψλ θαη θπηηθψλ 

απνβιήησλ 

19 06 99 απφβιεηα κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

19 08 απφβιεηα απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ κε πξνδηαγξαθφκελα 

αιισο 

19 08 05 ιάζπεο απφ ηελ επεμεξγαζία  

ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε θαη αθπδαησκέλε θαη εθφζνλ έρεη κέγηζηε πγξαζία 

40% πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη δεθηή ζην ΥΤΣΤ 

19 12 απφβιεηα απφ ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. δηαινγή, ζχλζιηςε, 

ζπκπαγνπνίεζε, θνθθνπνίεζε) κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

19 12 01 ραξηί θαη ραξηφλη 

19 12 02 ζηδεξνχρα κέηαιια 
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19 12 03 κε ζηδεξνχρα κέηαιια 

19 12 04 πιαζηηθά θαη θανπηζνχθ 

19 12 05 γπαιί 

19 12 07 μχιν εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 12 06 

19 12 08 πθαληηθέο χιεο 

19 12 09 νξπθηά (π.ρ. άκκνο, πέηξεο) 

19 12 10 θαχζηκα απφβιεηα (θαχζηκα πξνεξρφκελα απφ απνξξίκκαηα) 

19 12 12 άιια απφβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθψλ) απφ ηε κεραληθή 

θαηεξγαζία απνβιήησλ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 12 11 

 

 

20. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ), 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ ΥΧΡΗΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΧΝ 

20 02 απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ (πεξηιακβάλνληαη απφβιεηα λεθξνηαθείσλ) 

20 02 01 βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα 

20 02 02 ρψκαηα θαη πέηξεο 

εθφζνλ πξννξίδνληαη γηα πιηθφ επηθάιπςεο 

20 03 άιια δεκνηηθά απφβιεηα 

20 03 01 αλάκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα 

20 03 02 απφβιεηα απφ αγνξέο 

20 03 03 ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ δξφκσλ 

 

ην ρψξν ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά ηα απφβιεηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ 29047/3508/2002 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) Γνρεία πεξηέρνληα πγξά ή αέξηα ππφ πίεζε, 

β) Απφβιεηα ηα νπνία είλαη εθξεθηηθά, δηαβξσηηθά, νμεηδσηηθά, πνιχ εχθιεθηα ή εχθιεθηα 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

γ) Ννζνθνκεηαθά απφβιεηα θαη ζπλαθή, πξνεξρφκελα απφ ηαηξηθέο ή θηεληαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ηα φπνηα είλαη κνιπζκαηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

δ) Οιφθιεξα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά απηνθηλήησλ, εθηφο απφ ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ρξήζε ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα εληφο ηνπ ΥΤΣΤ θαη ηεκαρηζκέλα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά 

απηνθηλήησλ, (εμαηξνπκέλσλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ ειαζηηθψλ πνδειάησλ θαη ησλ 

ειαζηηθψλ κε εμσηεξηθή δηάκεηξν άλσ ησλ 1400mm), 

ε) Οπνηνζδήπνηε άιινο ηχπνο απνβιήησλ πνπ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα απνδνρήο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ, ηνπ άξζξνπ 20 ηεο ΚΤΑ 29047/3508/02 φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6 ηεο ίδηαο ΚΤΑ, 

ζη) Αδξαλή πιηθά πέξαλ απηψλ πνπ απαηηνχληαη σο πιηθφ επηθάιπςεο θαη ησλ ινηπψλ εδαθηθψλ 

πιηθψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ (π.ρ. αλπςνχκελα, αλαρψκαηα, 

πιηθά ππξφζβεζεο θιπ.) 

δ) Απφβιεηα κε πςειφ πνζνζηφ πγξαζίαο ή πγξψλ 

ε) Ραδηελεξγά απφβιεηα.    

 

ΆΡΘΡΟ 4. Πξνζδηνξηζκφο ηεο εξγαζίαο ηνπ αλάδνρνπ 

4.1 Λεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ 

 

Ο ΥΤΣΤ ζα δέρεηαη ην δεκαηνπνηεκέλν ππφιεηκκα, ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απφ ηελ ελδηάκεζε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζην ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ Γήκνπ Κέξθπξαο  

Ζ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη: 

α. Σελ παξνρή ηνπ αλαγθαίνπ επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ. 
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β. Σελ παξνρή θαη ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δεκαηνπνηεκέλνπ 

ππνιείκκαηνο εληφο ηνπ ελεξγνχ θαηάξξνπ ηνπ ΥΤΣΤ. 

γ. Σελ πξνκήζεηα ρψκαηνο γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο ηεο εκεξήζηαο ρσκαηνθάιπςεο ηνπ 

δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιιείκκαηνο. 

δ. Σε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ. 

ε. Σελ ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε ΑΔΠΟ θαζψο θαη ησλ φξσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε άδεηα ζπλνδεχεη ην έξγν. 

ζη. Σε γεληθή θαζαξηφηεηα φισλ ησλ ρψξσλ. 

δ. Γεληθέο εξγαζίεο θεπνηερλίαο θαη πξαζίλνπ. 

ε. Γεληθή πληήξεζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζπλήζε ρξήζε 

(ειαηνρξσκαηηζκνί, επηδηνξζψζεηο, επηζθεπέο). 

ζ. πληήξεζε – επηζθεπή εζσηεξηθήο νδνπνηίαο θαη νδψλ πξφζβαζεο ζε φηη αθνξά ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ΥΤΣΤ. 

η. πληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο θαη ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ 

ηα. Γηαηήξεζε φιν ην ρξφλν ηεο αληηππξηθήο δψλεο ηνπ ΥΤΣΤ θαη πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ 

θαλαιηψλ απνξξνήο ησλ φκβξησλ απφ ην ελεξγφ θχηηαξν ηνπ ΥΤΣΤ. 

ηβ. πληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ εξγνηαμίσλ. 

ηγ. Σελ αζθαιή θαη ζπλερφκελε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ζε πεξηνδηθέο 

δεηγκαηνιεςίεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ, ησλ εθξνψλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ, 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαθνξηθψλ θαζηδήζεσλ, ησλ κεηξήζεσλ εθπνκπήο βηναεξίνπ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ απνξξηκκαηηθνχ αλάγιπθνπ  

ηδ. Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο Γηαθνξηθψλ Καζηδήζεσλ θαη αλάπηπμεο 

Απνξξηκκαηηθνχ Αλάγιπθνπ. 

ηε. Σνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο, επνπηείαο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηα θφζηε πνπ αθνξνχλ ζε έμνδα δηνίθεζεο, ινγηζηηθήο επνπηείαο, θίλεζεο 

θαη ηειεπηθνηλσληψλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη α) Έλδπζε, ππφδεζε, κέηξα αζθαιείαο γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο, β) Σερληθφο Αζθαιείαο – Γηαηξφο εξγαζίαο, γ) Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ. 

ηζη. Σελ κεηαθνξά ηνπ δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο απφ ην ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ 

 

Ο αλάδνρνο ιεηηνπξγεί ηνλ ΥΤΣΤ, ηα κεραλήκαηα θαη ζπζηήκαηά ηνπ κε δηθά ηνπ έμνδα θαη 

επζχλε (πεξηιακβάλνληαη κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα ρεηξηζηψλ θαη νδεγψλ, επνπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, έμνδα ζπληήξεζεο, ε αζθάιηζε ησλ 

νρεκάησλ, θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θαη πάζεο θχζεσο έμνδα ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη. 

ηνλ αλάδνρν ζα δνζνχλ γηα ρξήζε, ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα 

ζπγθξνηήκαηα ηνπ ΥΤΣΤ. Όια ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα έξγνπ ζα είλαη ηδηνθηεζίαο ή 

κηζζσκέλα απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Αλαιπηηθή κεζνδνινγία θαη πξφγξακκα εξγαζίαο ζα θαηαηεζεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά. 

4.2 Δξγαζίεο κεηαθνξάο ησλ δεκαηνπνηεκέλσλ ππνιεηκκάησλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεηαβαηηθήο 

δηαρείξηζεο κε δεκαηνπνίεζε ζην ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ. ην ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ έρεη μεθηλήζεη ε 

κεηαβαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Σα παξαγφκελα δέκαηα είλαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ X 

1.200mm X  800mm θαη ην θάζε δέκα δπγίδεη πεξίπνπ 600 – 800 kg. Σα δέκαηα απνζεθεχνληαη 

πξνζσξηλά ζε ρψξν ηνπ ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ. Απφ εθεί κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηα δεκαηνπνηεκέλα 

ππνιείκκαηα ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλα νρήκαηα ζην ρψξν ηνπ 

ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο. Ζ κεηαθνξά ησλ δεκαηνπνηεκέλσλ ππνιεηκκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο θαη Κπξηαθή θαζψο θαη ηηο αξγίεο.  

Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηέρνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο γηα ηελ ζρεηηθή 

εξγαζία. Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ  νρεκάησλ κε δηθά 

ηνπ έμνδα θαη επζχλε. ηα έμνδα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη‟ ειάρηζην ηα έμνδα ζπληήξεζεο, ε 

αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά, ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ. Δπίζεο ζα 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή κηζζψλ, εκεξνκίζζησλ, ππεξσξηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ  

(ζηνπο θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο φπσο απαηηείηαη).  
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4.3 Δξγαζίεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο δεκαηνπνηεκέλσλ ππνιεηκκάησλ 

Σν δεκαηνπνηεκέλν ππφιεηκκα, ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνξξηκκάησλ 

ζην ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ Γήκνπ Κέξθπξαο, ζα κεηαθέξεηαη κε θνξηεγά νρήκαηα ζην ρψξν ηνπ 

ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο φπνπ ζα γίλεηαη ε δηαρείξηζε. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο αθνχ δπγηζηνχλ θαη γίλεη 

έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηνπ θνξηίνπ ηνπο, ζα πξνζεγγίδνπλ ζηε ιεθάλε ηνπ ελεξγνχ θπηηάξνπ ηνπ 

ΥΤΣΤ. ηε ζπλέρεηα κε κεράλεκα αλχςσζεο – κεηαθνξάο κε θαηάιιειε αξπάγε, ζα 

εθθνξηψλνληαη ηα δέκαηα θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηελ ελεξγή ιεθάλε ηνπ ΥΤΣΤ. Σα δέκαηα ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζε ηακπάληα χςνπο φρη κεγαιχηεξν απφ ηξία (3) κέηξα θαη ζα ζηνηβάδνληαη κε 

ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κελ ππάξρεη θελφ κεηαμχ ηνπο. Καζεκεξηλά κεηά ηελ ζα γίλεηαη επηθάιπςε 

ησλ δεκάησλ ε νπνία πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΥΤΣΤ ζα δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ην απαξαίηεην 

πξνζσπηθφ γηα ηελ επνπηεία θαη θαιή ιεηηνπξγία. Ο Αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγεί ηνλ ΥΤΣΤ θαη ηα 

νρήκαηα κε δηθά ηνπ έμνδα θαη επζχλε (πεξηιακβάλνληαη κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα νδεγψλ, 

επνπηηθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, έμνδα 

ζπληήξεζεο, ε αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ, θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά). 

ηνλ ΥΤΣΤ γηα ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ζα δηαηίζεηαη πξντζηάκελνο κεραληθφο  ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 

θίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Δπίζεο γηα φιν ην πξνζσπηθφ ζα δηαηεζεί ηερληθφο αζθαιείαο θαη γηαηξφο 

εξγαζίαο. 

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ θαζαξηφηεηα ησλ 

ρψξσλ, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ ε κηζζνδνζία, νη εηζθνξέο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη ηα ινηπά θαηά λφκν 

έμνδα ησλ νδεγψλ θαη ηνπ ινηπνχ επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ην 

νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αλαιπηηθή κεζνδνινγία θαη πξφγξακκα εξγαζίαο ζα θαηαηεζεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά. 

 

4.4 Κηλεηφο εμνπιηζκφο 

 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν απφ απηφλ θηλεηφ εμνπιηζκφ 

θαηάιιειν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη ζα πξέπεη θαη’ 

ειάρηζην λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα κεραλήκαηα: 

 Έλαλ (1) εθζθαθέα κε αξπάγε  

 Έλαλ (1) ιαζηηρνθφξνο θνξησηήο (θιάξθ) κε δαγθάλα 

 Έλαο (1) ζπκπηεζηήο απνξξηκκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην  

 Έλαο (1) πξνσζεηήο γαηψλ 

 Έλα (1) θνξηεγφ κεηαθνξάο ρψκαηνο 

 Έλαο (1) θνξησηήο 

Οη ρεηξηζηέο ησλ παξαπάλσ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλνη γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ εθάζηνηε κεραλήκαηνο. Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη αζθάιηζεο ησλ 

κεραλεκάησλ ζα βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  

Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα  ηελ θαηαβνιή κηζζψλ, εκεξνκίζζησλ, ππεξσξηψλ, 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζηνπο θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο φπσο απαηηείηαη).  

 

4.5 Δπηθάιπςε ησλ απνξξηκκάησλ  

Σα απνξξίκκαηα ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε ρσκάηηλν θάιπκκα πάρνπο 15 – 20 cm ζε 

θαζεκεξηλή βάζε κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε ηακπαληνχ ζα 

γίλεηαη ρσκαηνθάιπςε πάρνπο 15 - 20 cm. Ζ ζηξψζε επηθάιπςεο ζα απνηειείηαη απφ ρψκα 

απαιιαγκέλν απφ πέηξεο θαη πιηθά, πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ νκνηφκνξθε επηθάιπςε ηνπ ζηξψκαηνο 

ησλ απνξξηκκάησλ. Θα απνηειείηαη απφ νκνηνγελή ιεπηφθνθθα θαη ρνλδξφθνθθα πιηθά εθζθαθψλ 

ρσξίο νξγαληθέο νπζίεο κεγίζηεο δηακέηξνπ 4 cm θαη πεξηεθηηθφηεηαο ιεπηφθνθθα 80% θαη 

ρνληξνθνθθα 20%.  
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Ο Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ρψκαηνο. Ο Αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε λα ππάξρεη επαξθέο απφζεκα ρψκαηνο εληφο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ 

ρσκαηνθάιπςε. 

 

4.6 Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ΒΙΟ.ΚΑ. 

Ο αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη επηζηεκνληθή εθηέιεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ηνπ ΥΤΣΤ 

Λεπθίκκεο ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη απαηηνχκελεο πνηφηεηεο εμφδνπ θαη εθξνήο ζχκθσλα κε ηελ 

Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ.  

Ο αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπληήξεζεο φισλ ησλ κνλάδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ πδξνβηφηνπσλ θαη ηνπ ειεθηξνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεο απφδνζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ έξγνπ 

θαη ηε ζπλνιηθή δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ δηάζεζε θαηάιιεινπ θαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα κεξηκλά γηα ηελ ζπλερή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ. Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο ηφζν γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ιεηηνπξγίαο φζν θαη εξγαζίεο ηαθηηθήο θαη έθηαθηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ. 

Ζ κνλάδα ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο έρεη ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο 

ζηξαγγηζκάησλ 30 m
3
/d θαη απνηειείηαη απφ: 

1. Γεμακελή εμηζνξξφπεζεο – απνζήθεπζεο βξνρνζηξαγγηζκάησλ. δηαζηάζεσλ 

20m*9m*3,6m βάζνο θαη σθέιηκν βάζνο 3,1m. Δπνκέλσο ν σθέιηκνο φγθνο ηεο δεμακελήο 

είλαη 558 m
3
. ηε δεμακελή ζα γίλεηαη αλάδεπζε θαη πξναεξηζκφο ησλ απνβιήησλ κε έλαλ 

ππνβξχρην αλαδεπηήξα ηχπνπ jet FLYGT JA 117-P5-3127-437 ηζρχνο 5,9 kW. Σα 

νκνγελνπνηεκέλα ζηξαγγίζκαηα ζα νδεγνχληαη ζηηο δχν δεμακελέο SBR κε παξνρή 19,5 

m
3
/h ελαιιαθηηθά ζηελ Α΄ ή ζηε Β΄ δεμακελή κέζσ δχν ππνβξχρησλ αληιηψλ ηχπνπ 

FLYGT CP 3057.181HT262 ηζρχνο 1,7 kW ε θαζεκία. 

2. Γχν δεμακελέο SBR. δηαζηάζεσλ 7m*7m*5,7m βάζνο θαη σθέιηκν βάζνο 5,2 m ε θαζεκία, 

σθέιηκνπ φγθνπ 255 m
3 

ε θαζεκία θαη ζπλνιηθνχ σθέιηκνπ φγθνπ 510 m
3
. Σν πεξηερφκελν 

ηεο θάζε δεμακελήο ζα βξίζθεηαη ππφ ζπλερή αλάδεπζε γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζηεξεψλ ζε 

αηψξεζε θαη ηελ πιήξε αλάκημε ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηε δεμακελή. ηηο δεμακελέο ζα 

πξνζηίζεηαη θσζθνξηθφ ακκψλην κέζσ δχν δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ ελψ ην δηάιπκα ηνπ 

θσζθνξηθνχ ακκσλίνπ ζα απνζεθεχεηαη ζε δνρείνπ φγθνπ 2 m
3 

ην νπνίν ζα αλαδεχεηαη 

κέζσ αλαδεπηήξα. ηηο δεμακελέο SBR ζα γίλεηαη αεξηζκφο. ε επφκελε θάζε ζα γίλεηαη 

δηαθνπή ηνπ αεξηζκνχ ψζηε λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ πγξψλ απφ ηελ βηνινγηθή ηιχ, ε 

νπνία ζα θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο. ηε ζπλέρεηα ηα ππεξθείκελα πγξά ζα 

νδεγνχληαη κε βαξχηεηα ζηελ δεμακελή επεμεξγαζκέλσλ. Παξάιιεια ζα απνκαθξχλεηαη ε 

πεξίζζεηα ηεο ζρεκαηηδφκελεο ηιχνο απφ ηνλ ππζκέλα ηεο θάζε δεμακελήο πξνο ηελ 

δεμακελή πάρπλζεο κέζσ δχν ππνβξχρησλ αληιηψλ, (κία ζε θάζε δεμακελή). 

3. Γεμακελή απνζήθεπζεο – πάρπλζεο ηιχνο ζπλνιηθνχ σθέιηκνπ φγθνπ 60,7 m
3 

ζε ζρήκα 

δηπιήο αλάζηξνθεο θψινπξεο ππξακίδαο. ηε δεμακελή απηή ε ιάζπε ζα παραίλεη ζε 

επίπεδν 4-5%. Ζ ηιχο ζα απνκαθξχλεηαη πεξηνδηθά κέζσ 2 θνριησηψλ αληιηψλ. ηε 

δεμακελή ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αεξηζκνχ ηεο ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο 

κέζσ δχν θπζεηήξσλ. 

4. Γεμακελή πξνζαγσγήο ζηνπο πγξνβηνηφπνπο δηαζηάζεσλ 4m*3m*4,1m χςνο θαη σθέιηκν 

φγθν 49,2 m
3
. Ζ δεμακελή ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε δχν ππνβξχρηεο αληιίεο κε ηηο νπνίεο ηα 

πγξά απφβιεηα ζα ηζνκνηξάδνληαη ζηνπο ηερλεηνχο πγξνβηφηνπνπο. 

5. Σερλεηνχο πγξνβηφηνπνπο. Γπν ηερλεηνί πγξνβηφηνπνη δηαζηάζεσλ 55m*15m έθαζηνο. 

6. Φξεάηην δηαθιάδσζεο δηαζηάζεσλ 1,5m*1,5m*1,85m χςνο θαη σθέιηκν χςνο 1,15m 

σθέιηκνπ φγθνπ  2,6 m
3
. Σν θξεάηην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηξνπή ηεο πνξείαο ησλ 

εμεξρφκελσλ ζηξαγγηδίσλ θαη ηελ ηξνθνδνζία ηνπο ζηε δεμακελή ξχζκηζεο ζηάζκεο.  
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7. Γεμακελή ξχζκηζεο ζηάζκεο. Ζ δεμακελή απηή έρεη δηαζηάζεηο 3m*3m*3m χςνο θαη 

σθέιηκν χςνο 2,6m. ε απηή ηελ δεμακελή ζα εηζέξρνληαη ηα επεμεξγαζκέλα ζηξαγγίδηα 

κέζσ αγσγψλ.  

8. Οηθίζθν ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 65 m
2 

ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ειεθηξνινγηθφο 

πίλαθαο, ηα δνρεία ρεκηθψλ, ην Ζ/Ε θαη νη θπζεηήξεο.  

 

ΔΡΓΑΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο ηφζν γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο φζν θαη 

εξγαζίεο ηαθηηθήο θαη έθηαθηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ. 

 Οη εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο ζα πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα αθφινπζα: 

 Έλαξμε θαη πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ. Ζ έλαξμε ζα 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ κνλάδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζηξαγγηζκάησλ ελψ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ζπληήξεζεο 

ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Λεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο ησλ δηάθνξσλ ππνκνλάδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο αλάινγα κε ην 

εηζεξρφκελν ξππαληηθφ θαη πδξαπιηθφ θνξηίν. 

 Καηάιιειε ιεηηνπξγία ησλ ηερλεηψλ πγξνβηνηφπσλ κε ζπληήξεζε θαη θχηεπζε επηπιένλ 

θπηεπηηθνχ πιηθνχ φπνπ ρξεηαζηεί.  

 Θέζε ζε αλακνλή ησλ κνλάδσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Βηνινγηθνχ 

Καζαξηζκνχ γηα ηελ δηελέξγεηα εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

 Άιιεο εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απξφζθνπηε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ. 

ηηο εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεηαη ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ κε ηηο ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία. 

 

 ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλνληαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηαθηηθέο θαη πξνιεπηηθέο εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα αθνξνχλ γεληθφηεξα 

ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ηνπ εμνπιηζκνχ: 

 Τπνβξχρηεο αληιίεο. πληήξεζε θαη θαζαξηζκφο, ζπληήξεζε θηλεηήξσλ, απνκάθξπλζε 

επηθαζίζεσλ θ.α. 

 Καζαξηζκφο δεμακελψλ, θαζαξηζκφο εμσηεξηθψλ θαη πεξηβάιινληα ρψξνπ, θαζαξηζκφο 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ θ.α. 

 Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε έξγσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαζαξηζκνχο αγσγψλ δηαθίλεζεο 

ζηξαγγηζκάησλ, θαζαξηζκνχο θαη απνθαηαζηάζεηο εζσηεξηθψλ αληηδηαβξσηηθψλ 

κνλψζεσλ δεμακελψλ θ.α. 

 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε πξνζηαηεπηηθψλ ζηξσκάησλ κφλσζεο ησλ 

δεμακελψλ θ.α. 

 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ηεο εμσηεξηθήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ειεθηξηθψλ 

πηλάθσλ. 

 πληήξεζε ηνπ θπηεπηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν ππάξρεη ζηνπο ηερλεηνχο πδξνβηφηνπνπο. 

 Άιιεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απξφζθνπηε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ. 

 

  Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα θαηαγξάθνληαη ζην κεηξψν ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο, ζην νπνίν επίζεο ζα ζεκεηψλνληαη νη ηπρφλ αιιαγέο θαη βιάβεο. Όια ηα εμαξηήκαηα 

θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη γλήζηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. 
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 ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ απφιπηε εθαξκνγή ησλ 

ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

εηδηθφηεξα φζσλ θαζνξίδνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε ΑΔΠΟ. 

 

4.7 Καζαξηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ΥΤΣΤ 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο γηα ηελ ελαπφζεζε ηνπ δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο 

ηεο κεηαβαηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ είλαη απαξαίηεηνο ν θαζαξηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρψξνπ ηνπ ΥΤΣΤ 

(79.613,62 m
2
) ζε θαιή θαηάζηαζε. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θξνληίδα ηεο πεξηκεηξηθήο 

δελδξνθχηεπζεο, ηελ θνπή ησλ ρφξησλ ζηνλ ρψξν ηνπ ΥΤΣΤ κε ρξήζε είηε ρνξηνθνπηηθνχ 

κεραλήκαηνο είηε κε ηε ρξήζε θαηαζηξνθέα φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην. Σα πιηθά θνπήο ζα πξέπεη 

λα κεηαθέξνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη 

γηα ηελ απνθπγή ππξθαγηάο. 

 

4.8 πληήξεζε δηθηχνπ ππξφζβεζεο, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, δξφκσλ, πεξίθξαμεο  

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ γηα ηελ επηηήξεζε, ηελ 

ζπλήζε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε θαη ηηο επηζθεπέο ηνπ ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ ΥΤΣΤ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, κε δαπάλεο πνπ ζα βαξχλνπλ 

ηνλ αλάδνρν φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία, ηα αλαιψζηκα πιηθά θαη ηα αληαιιαθηηθά. Δηδηθφηεξα, σο 

εξγαζίεο ζπλήζνπο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο εθηφο απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ λννχληαη θαη νη παξαθάησ: 

α) πξνιεπηηθφο έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο 

β) ηαθηηθφ γξαζάξηζκα 

γ) αιιαγή θίιηξσλ θαη ιαδηψλ 

δ) ηαθηηθφο θαζαξηζκφο θαη πιχζηκν 

ε) ζπληήξεζε ηνπ θηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ, ηνπ 

ππξνζβεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ησλ ππξνζβεζηηθψλ θσιίσλ θαη ησλ ππξνζβεζηηθψλ εξκαξηψλ. Θα 

πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο θαη έιεγρνο γηα ηπρφλ 

ειιείςεηο ζε ππξνζβεζηηθέο θσιηέο ή ππξνζβεζηηθά εξκάξηα. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ αλαγφκσζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ 

απηνί δελ είλαη πιένλ ιεηηνπξγηθνί.  

Με επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ε εζσηεξηθή νδνπνηία ζα πξέπεη λα δηαηεξείηε ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο πεξίθξαμεο θαη ηελ επηδηφξζσζε 

ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζε απηήλ. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ σο άλσ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ε ηερληθή επάλδξσζε ηνπ αλάδνρνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο εηδηθφηεηεο. 

Αλαιπηηθή κεζνδνινγία θαη πξφγξακκα εξγαζίαο ζα θαηαηεζεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά. 

 

4.8 Πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε ΑΔΠΟ. Θα πξέπεη κε δηθή ηνπ 

επζχλε λα πξνγξακκαηίδνληαη θαη λα εθηεινχληαη νη απαηηνχκελεο δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο 

απφ πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην αλαιχζεσλ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα φζν αθνξά ηα επεμεξγαζκέλα ζηξαγγίδηα ζα πξέπεη αλά ηξίκελν λα δηελεξγείηαη 

δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ: pH,αγσγηκφηεηα, BOD5, COD, TOC, νιηθά ζηεξεά, 

αησξνχκελα ζηεξεά, νξγαληθφ Ν, ΝΖ4-Ν, ΝΟ3, SΟ4, Φσζθνξηθά άιαηα, νιηθφο θψζθνξνο, νιηθφ 

άδσην, θαηλφιεο, θζνξηνχρα, θπαληνχρα, βαξέα κέηαιια (Cr, Cu, Cd, Zn, Ni, As, Fe, Hg), 

άζξνηζκα ηξηρισξναηζπιελίνπ θαη ηεηξαρισξναηζπιελίνπ, Αξγίιην, θαη κηθξνβηνινγηθέο 

παξάκεηξνη.  

Ζ δεηγκαηνιεςία ζα πξέπεη λα γίλεηαη: 

 ηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ  
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 ηελ είζνδν ησλ ηερλεηψλ πγξνβηφηνπσλ  

 ηελ έμνδν ησλ πγξνβηφηνπσλ 

 

Όζν αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ κέζσ ησλ 3 (ηξηψλ) γεσηξήζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη εληφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη αλά ηξίκελν λα γίλεηαη δεηγκαηνιεςία θαη 

αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ: pH, αγσγηκφηεηα, BOD5, COD, TOC, νιηθά ζηεξεά, αησξνχκελα 

ζηεξεά, νξγαληθφ Ν, ΝΖ4-Ν, ΝΟ3, SΟ4, Φσζθνξηθά άιαηα, νιηθφο θψζθνξνο, νιηθφ άδσην, 

θαηλφιεο, θζνξηνχρα, θπαληνχρα, βαξέα κέηαιια (Cr, Cu, Cd, Zn, Ni, As, Fe, Hg) άζξνηζκα 

ηξηρισξναηζπιελίνπ θαη ηεηξαρισξναηζπιελίνπ, αξγίιην θαη κηθξνβηνινγηθέο παξάκεηξνη. 

4.10 Οξγαληζκνί Κνηλήο Χθέιεηαο 
   

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, ΓΔΤΑΚ, ΟΣΔ). 

ΑΡΘΡΟ 5. Μέηξα αζθάιεηαο & πγηεηλήο 

5.1 Γεληθά 

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην ζχλνιν δειαδή ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ή άιισλ ηξίησλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ή ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε ζθφλε, ν 

ζφξπβνο, ε πςειή ή ρακειή ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, 

αιιά θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο.  

Ζ πξφιεςε θαη πξνζηαζία απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο, απνηξέπνπλ πηζαλέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη νη επαγγεικαηηθέο παζήζεηο θαη ηα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα, θαη δελ αθνξά κφλν ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, αιιά έρεη θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα, κε ην αληίζηνηρν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο.  

Ο Αλάδνρνο ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζηελ 

εξγαζία π.ρ. Ν. 3850/2010, ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ σο πξνο φιεο ηηο πηπρέο ηεο εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ 

ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ ηξίησλ.  

Ζ Μειέηε Σερληθήο Πξνζθνξάο θάζε δηαγσληδφκελνπ ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφ Οδεγφ Τγηεηλήο 

θαη Αζθάιεηαο. Ο νδεγφο απηφο ζα αθνξά εηδηθά ηελ εξγαζία ζε ρψξνπο επεμεξγαζίαο θαη 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, δειαδή ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ν αλάδνρνο θαη νη εξγαδφκελνη ζα 

πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηδηαίηεξα, λα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα θαη λα ζέβνληαη απνιχησο ηνπο φξνπο 

θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Ν. 3850/2010, ηελ θείκελε λνκνζεζία ή αλαθέξνληαη ζηνλ 

ελ ιφγσ νδεγφ.  

ε γλσζηφ ζεκείν ηνπ ρψξνπ - ζα ππάξρνπλ φια ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζα επαξθνχλ 

γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην θαλνληζκφ αζθάιεηαο (θξάλε, θφξκεο, 

γάληηα, κάζθεο, δψλεο αλάξηεζεο θ.ιπ.). Καηάινγνο ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ, ακέζσο κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί θαη ηαηξφ εξγαζίαο ιφγσ ηεο θχζεο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οθείιεη επίζεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010 λα ελεκεξψλεη, λα εθπαηδεχεη θαη λα ιακβάλεη φια εθείλα ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο. 

 

5.2 Παξάγνληεο θηλδχλνπ 

 

Οη παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 

ρψξνπο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, θαηαηάζζνληαη ζε 7 θαηεγνξίεο:  

1. ηνπο θπζηθνχο (ζφξπβνο, ζεξκνθξαζία, πγξαζία),  

2. ηνπο ρεκηθνχο (ζθφλε, αέξηα, αηκνί, κηθξνζσκαηίδηα)  

3. ηνπο κεραληθνχο (δνλήζεηο)  

4. ηνπο βηνινγηθνχο (βαθηεξίδηα, ηνί, παξάζηηα)  
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5. ηνπο ςπρηθνχο  

6. ηα αηπρήκαηα  

7. ηηο ππξθαγηέο  

Ζ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ, φζν 

θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, 

δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια, απφ ηελ άπνςε ηεο πγείαο θαη ησλ θηλδχλσλ ηφζν ην πεξηβάιινλ φζν 

θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

5.3 Καλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

Ο Καλνληζκφο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα εξγαζία ζε ρψξνπο δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο 

απνξξηκκάησλ αλαιχεηαη ζε κέηξα πξφιεςεο, κέηξα πγηεηλήο, άδεηεο εξγαζίαο θιπ.  

Αθνινχζσο αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ ιχζεηο θαηά ηελ ζχληαμε ηεο 

Μειέηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο.  

Μέηξα πξφιεςεο  

Δπηινγή πξνζσπηθνχ  

Ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξνζσπηθνχ  

Μέηξα πγηεηλήο  

 σκαηηθή πγηεηλή, Τγηεηλή έλδπζεο, Οκαδηθή πγηεηλή  

Δπηζεψξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο  

Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ 

 

5.4 Αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ  

Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, είλαη απαξαίηεηε ε θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο 

έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλεη ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο θαη πεξηβαιινληηθήο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ. Σν ζρέδην απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζην:  

• ηελ νλνκαζία ηνπ πηζαλνχ πεξηζηαηηθνχ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ  

• ηελ αηηηνιφγεζε ηεο εκθάληζεο ηνπ  

• ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη  

• ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπ.  

 

Σα πεξηζηαηηθά γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαηαγξαθηνχλ εηδηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο, είλαη ηα 

εμήο:  

• Πξνζέιεπζε κεγάιεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ  

• Ππξθαγηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο – ρψξν δηάζεζεο  

• πλερήο βξνρφπησζε  

• Αζηνρία κεραλήκαηνο  

• Έμσζελ παξεκβάζεηο αλαξκφδησλ πξνζψπσλ.  

 

5.5 Σερληθέο εθζέζεηο, κεηξψα  

Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί θαη λα θαηαζέηεη ηηο 

ηερληθέο αλαθνξέο θαη εθζέζεηο πξνο ηνπο θαηά πεξίζηαζε αξκφδηνπο θνξείο, νη νπνίεο απαηηνχληαη 

απφ ηελ πθηζηάκελε Ννκνζεζία θαη αθνξνχλ ζε πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Οη αλσηέξσ εθζέζεηο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη θαη ζηνλ 

ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί κεηξψν ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, πεξηβαιινληηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΥΤΣΤ. Όια ηα πξσηνγελή θαη επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ζα 

θπιάζζνληαη ζην ρψξν δηνίθεζεο ηνπ ΥΤΣΤ θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, 

ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή δεηεζνχλ.  

 

5.6 Δθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ  
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Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο νξζέο πξαθηηθέο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, ηα κέηξα 

θαη φξνπο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα θαη πξφιεςε αηπρεκάησλ θηι. 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη, βάζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηαθηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο.  

  

ΑΡΘΡΟ 6. Πεξηερφκελν ηερληθήο πξνζθνξάο 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ νη δηαγσληδφκελνη ζα πξνζθνκίζνπλ θαη’ ειάρηζηνλ κέζα ζηνλ θάθειν 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Ρεηή αλαιπηηθή δήισζε γηα ηελ ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

2. Σερληθή Έθζεζε-Μεζνδνινγία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

Σερληθή έθζεζε-Μεζνδνινγία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζηψλ κε επηζήκαλζε ησλ ηπρφλ 

ηδηαηηεξνηήησλ θαη πξνβιεκάησλ θαη εηζήγεζε ηνπ ηξφπνπ επίιπζήο ηνπο. Ζ ηερληθή έθζεζε ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα θεθάιαηα: 

3. Πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, δχγηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΤ. 

2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο πιήξσζεο ηνπ θπηηάξνπ ηαθήο, ζε έλα 

νινθιεξσκέλν ζρέδην θιηκάθσζεο ηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ, κε κνλάδα ρξφλνπ ην 

ηξίκελν. Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαζεκεξηλήο ηαθήο απνξξηκκάησλ θαη δηαρείξηζεο θειηψλ. 

4. Σερληθή πεξηγξαθή ηξφπνπ παξαθνινχζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηερλεηψλ πγξνβηφηνπσλ. 

5. Πξφγξακκα δηαρείξηζεο ζπληήξεζεο πάγηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, πνπ ζα ρσξίδεηαη ζε 

ππνελφηεηεο πξνιεπηηθήο θαη επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ, γηα θάζε βαζηθή κνλάδα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο. 

Δπίζεο θαηαγξαθή ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ. 

6. Πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο. Πεξηγξαθή ησλ κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ γηα 

θάζε θαηλφκελν ππφ παξαθνινχζεζε, ηεο ζπρλφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ, ησλ κεζφδσλ 

δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηξήζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ δεηγκαηνιεςίαο θαη κέηξεζεο, γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηνπ έξγνπ. 

7. Οξγαλφγξακκα κε ηε ζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ παξνρήο ηεο δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ 

(επηζηεκνληθά ζηειέρε θαη ινηπφ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ), φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα 

θαζήθνληα θαη ε θαηαλνκή επζπλψλ κεηαμχ φισλ ησλ αηφκσλ. 

πγθεθξηκέλα ην νξγαλφγξακκα απνηειείηαη απφ ηα εμήο ππνβαιιφκελα ζηνηρεία: 

(α) Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ Οκάδα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ, ζπλνδεπφκελε απφ πίλαθα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νκάδαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, 

ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη θαη ν ζπληνληζηήο ηεο. 

(β) Τπεχζπλε δήισζε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ, ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

ζπλνδεπφκελε απφ πίλαθα ηνπ πξνζσπηθνχ (αλά εηδηθφηεηα θαη φρη νλνκαζηηθά). 

8. Έθζεζε ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν δηαγσληδφκελνο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαζηψλ. Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ έρεη εθαξκφζεη. 

9. ρέδην αληαπφθξηζεο θάιπςεο έθηαθησλ αλαγθψλ 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εθηέιεζεο ππεξεζίαο 

 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο 

ππεξεζίαο 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 ηεο ππεξεζίαο. ε θακία πεξίπησζε ν αλάδνρνο δελ ζα κπνξεί λα ζηεξίδεηαη 

ζηελ άγλνηα ησλ ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ ζηελ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ γηα πεξηπηψζεηο 
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πξνβιεκάησλ ή αδπλακίαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ. 

3. 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 δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Οη δηαγσληδφκελνη ζα 

ππνβάιινπλ ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε πνπ 

δηαζέηνπλ θαη ζα εθαξκφζνπλ (ζπλεξγεία, ηερληθφ πξνζσπηθφ, νξγάλσζε επηζθεπψλ θαη ζέξβηο, 

εγθαηαζηάζεηο, θιπ.). 

4. Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τ.ΓΗ..Α. Ν. Κέξθπξαο πξνο ηηο εληνιέο θαη 

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

πηζηνπνηείηαη θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

5. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο 

Αζηπλνκηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο πεξί θαζαξηφηεηαο θαη πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ 

θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλφλεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ . 

6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη ηνλ πξντζηάκελν κεραληθφ, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη ηηο 

εξγαζίεο θαη ζα ελεκεξψλεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ηνπ Τ.ΓΗ..Α. Ν. Κέξθπξαο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

7. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ηνπ δεκαηνπνηεκέλνπ 

ππνιείκκαηνο θαηά ηξφπν πνπ λα κελ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα πγηεηλήο ή ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο έζησ θαη αλ απηφ ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ απαηηεί λα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα ή λα 

επηκεθπλζεί ην σξάξην εξγαζίαο. 

8. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

θαζαξφο θαη άξηζηεο εκθάληζεο κε θξνληίδα ηνπ αλαδφρνπ. 

9. Σν πάζεο θχζεσο θαη εηδηθφηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο 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. 

10. Όια ηα κεραλήκαηα έξγνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε. Ζ αζθάιηζε θαζψο θαη νη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηνλ αλάδνρν. 

11. Οη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ζα έρνπλ νπσζδήπνηε ηελ αλάινγε επαγγεικαηηθή άδεηα νδεγήζεσο 

ζχκθσλα κε ηα απαζρνινχκελα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα θαη αλάινγε πξνυπεξεζία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σα ηεχρε ηεο κειέηεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ελ πεξηπηψζεη δε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

πεξηερφκελσλ εηο απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ σο άλσ ηεπρψλ θαζνξίδνληαη σο θάησζη: 

1. Γηαθήξπμε 

2. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά & Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

3. Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

4. Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

5. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 1.850.100,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

24% θαη ε ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤΓΗΑ Ν. 

Κέξθπξαο. Σν πνζφ ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ πξψην έηνο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 925.050,00€.ε 

θαηαλνκή ησλ πνζψλ νξίδεηαη γηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ζηνλ Κ.Α. 20.6117.012 πνζνχ 1,00€, 

γηα ην 2018 πνζνχ 925.050,00€ Καη γηα ην 2019 πνζνχ 925.049,00€.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

3.1 Πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο 

3.1.1 Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο εηδηθήο ζπγγξαθήο 

ππνρξεψζεσλ. 

3.1.2 χκθσλα κε ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ν Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 

Τπνιεηκκάησλ, είλαη θαηεγνξίαο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. Σα απφβιεηα πνπ ζα γίλνληαη 

απνδεθηά ζην ρψξν είλαη κε επηθίλδπλα νηθηαθά θαη πξνζνκνηνχκελα πξνο απηά ζηεξεά απφβιεηα, 

φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ (ΔΚΑ θεθ.19, 20, Απφθαζε 

94/3/ΔΚ θαη ηξνπνπνηήζεηο) θαη ζηελ απφθαζε έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ΥΤΣΤ 

Λεπθίκκεο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλνληαη δεθηά απφβιεηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ απνδεθηψλ απνβιήησλ ηνπ ρψξνπ. Καη ζπγθεθξηκέλα: 

 

03. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΣΑΜΠΛΑΓΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ 

03 01 απφβιεηα απφ ηελ θαηεξγαζία μχινπ θαη ηελ παξαγσγή ηακπιάδσλ θαη επίπισλ 

03 01 05 πξηνλίδη, μέζκαηα, απνθνκκέλα ηεκάρηα, θαηάινηπα μπιείαο, κνξηζαλίδεο θαη 

θαπιακάδεο εθηφο απφ εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 03 01 04 

 

19. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ, 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

19 03 ζηαζεξνπνηεκέλα/ζηεξενπνηεκέλα απφβιεηα 

19 03 05 ζηαζεξνπνηεκέλα απφβιεηα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 19 03 04 

19 03 07 ζηεξενπνηεκέλα απφβιεηα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 19 03 06 

19 06 απφβιεηα απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία απνβιήησλ 

19 06 03 πγξά απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία αζηηθψλ απφβιεησλ 

19 06 04 πξντφληα δχκσζεο απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία αζηηθψλ απνβιήησλ 

19 06 05 πγξφ απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία δσηθψλ θαη θπηηθψλ απνβιήησλ 

19 06 06 πξντφληα δχκσζεο απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία δσηθψλ θαη θπηηθψλ 

απνβιήησλ 
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19 06 99 απφβιεηα κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

19 08 απφβιεηα απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ κε πξνδηαγξαθφκελα 

αιισο 

19 08 05 ιάζπεο απφ ηελ επεμεξγαζία  

ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε θαη αθπδαησκέλε θαη εθφζνλ έρεη κέγηζηε πγξαζία 

40% πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη δεθηή ζην ΥΤΣΤ 

19 12 απφβιεηα απφ ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. δηαινγή, ζχλζιηςε, 

ζπκπαγνπνίεζε, θνθθνπνίεζε) κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

19 12 01 ραξηί θαη ραξηφλη 

19 12 02 ζηδεξνχρα κέηαιια 

19 12 03 κε ζηδεξνχρα κέηαιια 

19 12 04 πιαζηηθά θαη θανπηζνχθ 

19 12 05 γπαιί 

19 12 07 μχιν εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 12 06 

19 12 08 πθαληηθέο χιεο 

19 12 09 νξπθηά (π.ρ. άκκνο, πέηξεο) 

19 12 10 θαχζηκα απφβιεηα (θαχζηκα πξνεξρφκελα απφ απνξξίκκαηα) 

19 12 12 άιια απφβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθψλ) απφ ηε κεραληθή 

θαηεξγαζία απνβιήησλ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 12 11 

 

 

20. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ), 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ ΥΧΡΗΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΧΝ 

20 02 απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ (πεξηιακβάλνληαη απφβιεηα λεθξνηαθείσλ) 

20 02 01 βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα 

20 02 02 ρψκαηα θαη πέηξεο 

εθφζνλ πξννξίδνληαη γηα πιηθφ επηθάιπςεο 

20 03 άιια δεκνηηθά απφβιεηα 

20 03 01 αλάκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα 

20 03 02 απφβιεηα απφ αγνξέο 

20 03 03 ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ δξφκσλ 

 

ην ρψξν ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά ηα απφβιεηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ 29047/3508/2002 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) Γνρεία πεξηέρνληα πγξά ή αέξηα ππφ πίεζε, 

β) Απφβιεηα ηα νπνία είλαη εθξεθηηθά, δηαβξσηηθά, νμεηδσηηθά, πνιχ εχθιεθηα ή εχθιεθηα 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

γ) Ννζνθνκεηαθά απφβιεηα θαη ζπλαθή, πξνεξρφκελα απφ ηαηξηθέο ή θηεληαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ηα φπνηα είλαη κνιπζκαηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

δ) Οιφθιεξα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά απηνθηλήησλ, εθηφο απφ ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ρξήζε ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα εληφο ηνπ ΥΤΣΤ θαη ηεκαρηζκέλα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά 

απηνθηλήησλ, (εμαηξνπκέλσλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ ειαζηηθψλ πνδειάησλ θαη ησλ 

ειαζηηθψλ κε εμσηεξηθή δηάκεηξν άλσ ησλ 1400mm), 

ε) Οπνηνζδήπνηε άιινο ηχπνο απνβιήησλ πνπ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα απνδνρήο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ, ηνπ άξζξνπ 20 ηεο ΚΤΑ 29047/3508/02 φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6 ηεο ίδηαο ΚΤΑ, 

ζη) Αδξαλή πιηθά πέξαλ απηψλ πνπ απαηηνχληαη σο πιηθφ επηθάιπςεο θαη ησλ ινηπψλ εδαθηθψλ 

πιηθψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ (π.ρ. αλπςνχκελα, αλαρψκαηα, 

πιηθά ππξφζβεζεο θιπ.) 

δ) Απφβιεηα κε πςειφ πνζνζηφ πγξαζίαο ή πγξψλ 
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ε) Ραδηελεξγά απφβιεηα.  

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζεξρφκελσλ απνβιήησλ, φπσο απηή νξίδεηαη 

απφ ηελ Οδεγία 1999/31/ΔΚ, ηελ ΚΤΑ 29407/3508/2002 θαη ηελ Απφθαζε 2003/03/ΔΚ. Χζηφζν, 

ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ απνβιήησλ, θέξεη ν παξαγσγφο ηνπο ή 

δηαθνξεηηθά ν θνξέαο δηαρείξηζεο (Απφθαζε 2003/03/ΔΚ, παξάξηεκα, παξάγξαθνο 1.1.1). 

 

3.2 Σφπνο θαη ρξφλνο 

3.2.1 Σφπνο εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 

Τπνιεηκκάησλ Λεπθίκκεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

3.2.2 Χο πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδνληαη ην έλα (1) έηνο κε 

πξναίξεζε ελφο (1) έηνπο. 

O Κχξηνο ηνπ Έξγνπ, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ ζθεπηηθνχ, δχλαηαη κνλνκεξψο λα ιχζεη ηε 

ζχκβαζε, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζήο ηεο, ρσξίο απηφ λα εγείξεη θαλέλα 

δηθαίσκα απνδεκίσζεο απφ ηνλ Αλάδνρν αξθεί απηφο λα εηδνπνηεζεί εγγξάθσο ηξεηο κήλεο πξηλ 

ηελ ιχζε. 

3.2.3 ε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, αλ δελ νξίδεηαη ζ' 

απηφ δηαθνξεηηθά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ. 

Αλ ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαηεζεί ρσξίο επζχλε 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήξπμε ή ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ν Αλάδνρνο 

δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο. 

 

3.3 χκβαζε – Οξηζκφο εθπξνζψπνπ 

3.3.1 Ζ ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί, απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ,  εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ, απφ 

πιεπξάο Αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε εμνπζηνδνηεκέλν θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ, ν νπνίνο κνλνγξάθεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

3.3.2 Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ορίςει αναπλθρωτι 
εκπρόςωπο που κα ζχει τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ με τον νόμιμο εκπρόςωπο εάν αρχικά δεν ζχει 
ορίςει. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω εκπροςώπων του Αναδόχου κοινοποιείται ςχετικό 
ζγγραφο του Αναδόχου ςτον εργοδότθ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι απόφαςθ των 
καταςτατικών οργάνων του Αναδόχου ι των μελών του ςε περίπτωςθ Αναδόχου κοινοπραξίασ. 
Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςώπων γνωςτοποιείται ομοίωσ ςτον 
εργοδότθ. Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά 
διεφκυνςθ κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των μεταβολών. 
3.3.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τον εκπρόςωπό του και τον αναπλθρωτι 
εκπρόςωπό του με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο εάν απαιτείται, ςφμφωνα με το οποίο  τα 
πρόςωπα αυτά εξουςιοδοτοφνται να ενεργοφν κατ' εντολιν του, να τον εκπροςωποφν ςε όλα τα 
ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ, να διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε 
διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ Σφμβαςθ και να ςυμμετζχουν, κατόπιν προςκλιςεωσ 
οργάνων του εργοδότθ, ςε ςυναντιςεισ με όργανα ελζγχου / παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

3.4 Παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο 

Ζ Πξντζηακέλε Αξρή ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ Αλάδνρν ηα πξφζσπα πνπ ζα 

επηβιέςνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία ελ ζπλερεία ζα θαινχληαη «Οκάδα 

Δπίβιεςεο» (ΟΔ). Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, κεδελφο εμαηξνπκέλνπ, είλαη 

ππνρξεσκέλν, λα δίλεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, 

νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Οκάδα Δπίβιεςεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ν Αλάδνρνο 

αλαιακβάλεη ηε ζρεηηθή επζχλε. Ζ άξλεζε παξνρήο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ε 

απφθξπςε ζηνηρείσλ ή ε ςεπδήο παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ κέξνπο πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ ζχκβαζε θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο, πέξαλ ησλ άιισλ, θαηά πεξίπησζε, θπξψζεσλ ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. Σα αξκφδηα 
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φξγαλα ηεο ππεξεζίαο δχλαληαη λα πξνβνχλ ζε επί ηφπνπ απηνςίεο θαη λα πξνβνχλ ζε 

δεηγκαηνιεςίεο ζε φ,ηη θξίλνπλ αλαγθαίν ζηα πιαίζηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ο 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηα φξγαλα απηά πάζα δηεπθφιπλζε θαη ζπλδξνκή. Ο Αλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη ζηελ Οκάδα Δπίβιεςεο φια ηα κέζα γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ν: ΠΡΟΧΠΙΚΟ – ΤΝΔΡΓΔΙΟ – ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ 

4.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ζ εκπεηξία θαη ελ γέλεη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ηεινχλ ππφ ηελ 

ξεηή έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαη’ειάρηζην λα δηαζέηεη ην αθφινπζν 

πξνζσπηθφ ζε θάζε βάξδηα. 

α/α Πεξηγξαθή Αξηζκφο Αηφκσλ 

1 Πξντζηάκελνο Μεραληθφο 1 

2 Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ  1 

3 Οδεγνί 2 

4 Υεηξηζηέο Μεραλεκάησλ 5 

5 Δξγάηεο 3 

6 Σερληθφο Αζθαιείαο 1 

7 Ηαηξφο Δξγαζίαο 1 

 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θαιχπηεη λφκηκα ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ θαη επαθίεηαη 

ζηνλ Αλάδνρν λα θαηαζηξψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο ηνπ 

Έξγνπ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κεραληθά κέζα, νχησο ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα εμαζθαιίδεηαη 

ε ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

Σφζν ν ππεχζπλνο ηεο επίβιεςεο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ φζν θαη ν ππεχζπλνο ηεο επίβιεςεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ πξέπεη λα είλαη θαινί ρξήζηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο  

Ζ απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ θαη' άηνκν θαη 

ηεο λνκηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο απηνχ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηηο θαη' ειάρηζηεο 

ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνζέθεξε θαη λα δειψζεη άκεζα νπνηαδήπνηε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε 

ζηε ζχλζεζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο εξεπλά ηνπο ιφγνπο 

ηξνπνπνίεζεο θαη κπνξεί λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ζηε ζχλζεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ελφο επλντθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία.  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζε φιεο ηηο βάξδηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, φιν ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Αλ 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξηζεί αλαγθαία ε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνρξενχηαη λα απμήζεη απηφ κε 

ζθνπφ ηελ νξζή θαη πιεκκειή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο βιαβψλ ή ζνβαξψλ επεκβάζεσλ ζπληήξεζεο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

δηαζέηεη, ζε νπνηαδήπνηε εκέξα θαη ψξα ηνπ 24ψξνπ, φιεο ηηο απαηηνχκελεο εληζρχζεηο ζε ηερληθφ 

πξνζσπηθφ θαη κέζα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ) κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ εληφο ηνπ 24ψξνπ λα πινπνηεζεί ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε.  

Θα κεξηκλά κε δαπάλεο ηνπ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κε φια ηα απαηηνχκελα 

εξγαιεία, πιηθά θαη κέζα, γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ.  
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Με κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην ζε βηβιηνδεηεκέλα δηπιφηππα. Σν εκεξνιφγην 

ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη ζε απηφ ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ, νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο κε ζπλνπηηθφ ηξφπν νη εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ 

νξγάλσλ επίβιεςεο, ηπρφλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ 

ζηνηρείν.  

Σν εκεξνιφγην ππνγξάθεηαη θαζεκεξηλά απ‟ ηνλ ππεχζπλν Λεηηνπξγίαο ηνπ Αλαδφρνπ. Σν(α) 

απνθνπηφκελν(α) θχιιν(α) ππνβάιιεηαη θαζεκεξηλψο ζηελ Γ.Τ ζην ηέινο θάζε εξγάζηκεο εκέξαο.  

Ζ Γ.Τ. κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ θαηαγξαθή ζην εκεξνιφγην ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή 

άιισλ ζηνηρείσλ ή λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ θαη εθζέζεσλ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Οη ππνβνιέο εθζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ρσξίδνληαη ζε κεληαίεο θαη κία ζπλνιηθή ζην ηέινο ηεο ζχκβαζεο. πγθεθξηκέλα:  

Μεληαία, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Ο.Δ. Μεληαία πλνπηηθή Σερληθή Έθζεζε Λεηηνπξγίαο 

θαη πληήξεζεο κε ηηο θχξηεο επεκβάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ, ειέγρσλ 

ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ πνπ δηελήξγεζε κε βάζε ην Πξφγξακκα Διέγρνπ θαη πληήξεζεο ησλ 

κνλάδσλ. Απηή ε έθζεζε - πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ζκεξνιφγην 

πληήξεζεο - ζα δηνξζψλεηαη θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Α.Τ.  

Ζ ελ ιφγσ έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη επηπξφζζεηα θαη ηα εμήο:  

 ηνηρεία παξνρήο εηζφδνπ - εμφδνπ, πξντφλησλ - παξαπξντφλησλ  

 ηνηρεία κεηξήζεσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο  

 ρνιηαζκφ ηπρφλ απνθιίζεσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο θαη πνηφηεηαο, κε πξνηάζεηο γηα 

ζεξαπεία εμσγελψλ θαη κε αηηηψλ  

 Δλδερφκελεο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.  

 ηνηρεία απφ ηελ πξνζθφκηζε θαη ρξήζε αλαιψζηκσλ, αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ 

γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ζπληεξήζεσλ - επηζθεπψλ.  

 Γειηία εκεξήζηαο παξνπζίαο εξγαδνκέλσλ αλά βάξδηα ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ ππεχζπλν 

ιεηηνπξγίαο ηφζν ηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη ηεο ππεξεζίαο.  

 Δπηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα ηερληθά ζρέδηα θαη νδεγίεο, γηα νπνηαδήπνηε 

ηπρφλ αιιαγή επέιζεη ζηα ζπζηήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηά ηηο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο, 

επηζθεπψλ θαη ξπζκίζεσλ ηνπο  

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ  

 πκβάληα – αζηνρίεο – αηπρήκαηα  

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα ζπληάζζεη θαη ζα ππνβάιιεη (θαη ζε επεμεξγαζκέλε ειεθηξνληθή κνξθή) 

ζηελ Ο.Δ., ζην ηέινο ηεο ζχκβαζεο θαη ην αξγφηεξν εληφο ελφο κελφο απφ ην πέξαο απηήο, 

πγθεληξσηηθή έθζεζε Λεηηνπξγίαο.  

Ζ Δηήζηα Έθζεζε Λεηηνπξγίαο ζα βαζίδεηαη ζηηο κεληαίεο εθζέζεηο θαη ζα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα θάησζη:  

 ηα αληίζηνηρα πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ζηηο κεληαίεο εθζέζεηο ιεηηνπξγίαο, γηα φζνπο 

κήλεο ηνπ ππφςε εκεξνινγηαθνχ έηνπο είρε ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο,  

 πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ εηζφδνπ, εμφδνπ, 

ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ ησλ κνλάδσλ, ζεκαληηθά πεξηζηαηηθά θαηά ηε ιεηηνπξγία,  

 ζεκαληηθέο επηζθεπέο-αληηθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ, ηηο θαηαλαισζείζεο πνζφηεηεο ησλ 

ρεκηθψλ, αλαισζίκσλ (ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο),  

 ηηο παξαρζείζεο πνζφηεηεο πξντφλησλ - παξαπξντφλησλ θιπ., 

 γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ππφςε ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ,  

 ελδερφκελεο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ είηε απηέο 

αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο είηε ηνλ εμνπιηζκφ είηε ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηεο 

Λεηηνπξγίαο.  

Σέινο, απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ, ε ζχληαμε θαη ππνβνιή ζην ηέινο ηεο ζχκβαζεο θαη 

πξηλ ηελ Πξνζσξηλή Παξαιαβή, Σειηθήο Έθζεζεο Λεηηνπξγίαο πληήξεζεο θαη Δπηζθεπψλ ε 
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νπνία ζα ζπλνςίδεη ηηο κεληαίεο εθζέζεηο θαη ζα εμάγεη ζπγθεληξσηηθά ζπκπεξάζκαηα.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα απαηηνχκελα αξρεία θαη εθζέζεηο ζα ηεξνχληαη θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ νκάδα πνπ 

δήισζε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψζεη άκεζα ηελ απνρψξεζε 

νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο νκάδαο. Ζ Οκάδα Δπίβιεςεο εξεπλά ηνπο ιφγνπο απνρψξεζεο θαη 

κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αλαπιήξσζή ηνπ κε αληίζηνηρν ζηέιερνο ίζεο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο. 

4.2 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θαιχπηεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εξγνιαβίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ, 

εκεξνκίζζηα, κηζζνχο, εηζθνξέο, έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνχ θαη κεηαθνξά πιηθψλ-

δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιεηηνπξγεί θαη λα ζπληεξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ έξγσλ κε 

πξνζσπηθφ επηζηεκνληθφ, εξγαηνηερληθφ θιπ., θαηάιιειν γηα ηηο εξγαζίεο απηέο θαη ηθαλφ ζε 

αξηζκφ γηα ηε λφκηκε, νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εξγνιαβίαο. Θα 

πξέπεη αθφκα εθηφο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ λα έρεη ζε εηνηκφηεηα εμνπιηζκέλν ζπλεξγείν 

επηζθεπψλ θαη θαηαζθεπψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη εμνπιηζκνχ επαλδξσκέλν κε 

έκπεηξν πξνζσπηθφ, πνπ ζα πξνβαίλεη ζε επηζθεπέο θαη θαηαζθεπέο αθφκα θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο 

θαη ενξηέο φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.  

Ο Αλάδνρνο ή εθπξφζσπνο απηνχ ζα ζπλαληηέηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην κήλα κε ηνπο 

αξκφδηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο ζε ηαθηηθέο θαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο. 

θνπφο ησλ ζπλαληήζεσλ ζα είλαη ε ζπδήηεζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί 

ηαθηηθνχο ή αηθλίδηνπο ειέγρνπο απφδνζεο θαη ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο φζεο θνξέο ην 

ζεσξεί απαξαίηεην. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο ζε θάζε έιεγρν θαη λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν 

γη' απηφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ θαη ηελ εηδηθφηεηα ζην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο.  

Σνπο πξψηνπο δχν κήλεο ηεο ζχκβαζεο ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ απηψλ, ην νξηζηηθφ πξφγξακκα 

ζπληήξεζεο φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη 

ην νπνίν ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο. Πηζαλέο αιιαγέο ζην πξφγξακκα απηφ επηηξέπνληαη 

κφλν κεηά απφ επαλεμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζχκθσλε γλψκε ή θαη επηζπκία ηεο επίβιεςεο. 

4.3 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί κεραλήκαηα θαη πιηθά πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο ηζρχνληεο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο, δει. ηηο ηζρχνπζεο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνδφηε. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ εξγνδφηε 

λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, λα παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο ζηηο 

ππεξεζίεο απηέο θαη ηα φξγαλα ηνπο, λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ γεληθφηεξε πεξηνρή ησλ 

εξγαζηψλ θαη γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή ππνζηήξημε πνπ θξίλεη ρξήζηκε ν εξγνδφηεο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηα θαη' ειάρηζηα 

κεραλήκαηα πνπ πξνζέθεξε θαη λα δειψζεη άκεζα νπνηαδήπνηε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ζηε 

ζχλζεζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ησλ κεραλεκάησλ. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο εξεπλά ηνπο 

ιφγνπο ηξνπνπνίεζεο θαη κπνξεί λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ζηε 

ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

4.4 ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθπγή χπαξμεο 

ηξσθηηθψλ θαη λα πξνβαίλεη ηαθηηθά ζηελ κπνθηνλία ηνπ ρψξνπ. Οη εξγαζίεο κπνθηνλίαο ζα πξέπεη 

λα γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη δε κεληαία. 

4.5 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηζθεπάζεη 

ηνπο πγξνβηφηνπνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ ΥΤΣΤ θαη λα θπηέςεη ην θαηάιιειν 

θπηεπηηθφ πιηθφ θαη λα ην ζπληεξεί κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

ηνπ ΥΤΣΤ. 
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4.6 Ο αλάδνρνο κε δηθά ηνπ κέζα θαη επζχλε νθείιεη λα κεηαθέξεη θαζεκεξηλά ην ζχλνιν ηνπ 

δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ γηα ην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα κε δεκαηνπνίεζε. 

4.7 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζε θαζεκεξηλή βάζε λα ελαπνζέηεη θαη λα ζθεπάδεη κε ρψκα ην ζχλνιν 

ηνπ δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο ηνπ νπνίν ζα κεηαθεξζεί ζην ρψξν ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο. ε 

θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα κείλνπλ δέκαηα ζην ρψξν ηνπ ΥΤΣΤ ρσξίο απηά θαιχπηνληαη κε 

ρψκα. 

4.8 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξήζεη άλεπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο νπνηνδήπνηε 

κεραλνινγηθφ θαη ινηπφ εμνπιηζκφ δελ είλαη ιεηηνπξγηθφο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εχξπζκε ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο. 

4.9 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ λα επηκειείηαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηνπ ελ γέλεη ρψξνπ ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο θαη λα εμαζθαιίδεη ηα απαξαίηεηα 

αλαιψζηκα γηα ηελ θαζαξηφηεηα  

4.10 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ κέζα θαη άλεπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο ζε 

πεξίπησζε πνπ ζην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ ιήμεη ην πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο αιιά 

παξάιιεια νη ππξνζβεζηήξεο ρξεηαζηνχλ αλαγφκσζε λα πξνβεί άκεζα ηφζν ηελ αλαλέσζε πνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο αιιά θαη ζηελ αλαγφκσζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ. 

4.11 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεηαη θαη άλεπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο απφ ηνλ 

θνξέαο ην ρψκαηνο ην νπνίν ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ επηθάιπςε ησλ δεκάησλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

θξνληίζεη λα ππάξρεη αξθεηή πνζφηεηα ρψκαηνο ζε δαλεηνζάιακν εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ΥΤΣΤ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε επηθάιπςε ησλ απνξξηκκάησλ αθφκα θαη ζε ελδερφκελεο 

απξφβιεπηεο ζπλζήθεο. 

4.12 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη φινλ ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ αιιά ππνρξενχηαη λα παξέρεη θαη ηα αλαιψζηκα φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο θαη’ειαρηζηνλ 

αλαγθαίνο εμνπιηζκφο γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ν θαησζη: 

 Έλαλ (1) εθζθαθέα κε αξπάγε 

  Έλα (1) ιαζηηρνθφξν θνξησηήο (θιάξθ) κε δαγθάλα 

 Έλαο (1) ζπκπηεζηήο απνξξηκκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην  

 Έλαο (1) πξνσζεηήο γαηψλ 

 Έλα (1) θνξηεγφ κεηαθνξάο ρψκαηνο 

 Έλαο (1) θνξησηήο 

4.13 Ρεηά επηζεκαίλεηαη φηη ηνλ αλάδνρν βαξχλνπλ ε αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηνπ έξγνπ.  

4.14 Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ επίζεο εθηφο ησλ αλσηέξσλ θαη ηα αλαιψζηκα ηα αληαιιαθηηθά, ην 

θφζηνο αζθάιηζεο αιιά θαη ε απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ θαη θζνξψλ ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ φζν 

θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο. 

4.15 Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ ηα κεληαία θφζηε θαηαλάισζεο κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, 

ΓΔΤΑΚ, ΟΣΔ). 

4.16 Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ ηα θφζηε. γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

κεραλεκάησλ. 

4.17 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Οη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηνπ θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ πιεκκεινχο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, παξαγξάθνληαη 

κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 

4.18 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θηλεηνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή θαζνηνλδήπνηε ηξφπν 

αδπλακίαο εθηέιεζεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν 

έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ ρσξίο δηαθνπή. Ζ δηαθνπή 

εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (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 επαλφξζσζή ηεο. 
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4.19. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηελ ζχκβαζε ή γηα θάπνην κέξνο απηήο, απφ άιιν 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Τ.ΓΗ..Α. Ν. Κέξθπξαο, κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γ.. 

4.20. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα ηηο δεκηέο πξνο ηξίηνπο ηηο νπνίεο ζα πξνμελήζεη θαηά 

ηηο εξγαζίεο ηνπ κε ηελ ππαηηηφηεηά ηνπ.  

4.21 Θα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εληφο 15 εκεξψλ κεηά 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. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 5: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

5.1 Παξάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζχκβαζε 

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα ηηο παξαδψζεη. 

 

5.2 Έγθαηξε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ 

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζηνλ Αλάδνρν, θαηά 

ηνπο φξνπο ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζαο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 4 θαη ην αξγφηεξν 

ζε ελελήληα εκέξεο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκήο απφ ηελ Οκάδα Δπίβιεςεο θαη ηελ 

έγθξηζε.  

 

ΆΡΘΡΟ 6
ν
: ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΔΤΘΤΝΔ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

6.1 Γεληθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ 

6.1.1 Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο 

απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ Γηαθήξπμε κε επηδεμηφηεηα, 

επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε, θαη λα αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

χκβαζε. 

6.1.2 Αλ ν Αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ απηνχ (ηνπ 

εξγνδφηε) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Δάλ απφ ηε ζχκβαζε 

δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζηνλ εξγνδφηε δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο. 

6.1.3 Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ Δξγνδφηε φιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ παξέιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φ,ηη άιιν αλήθεη ζε απηφλ. 

6.1.4 Οη ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ, ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Αλαιπηηθή 

Πξνθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο.  

6.1.5 ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο Απνδνηηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζηαζεξνπνηήζεη ηηο απνδφζεηο ηνπ ζε κηα ζεηξά δεζκεπηηθά, πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά κεγέζε, φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηελ 

Α.Δ.Π.Ο. 

6.1.6 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

6.1.7 Ο Αλάδνρνο θέξεη νπνηαδήπνηε αζηηθή, δηνηθεηηθή θαη πνηληθή επζχλε απφ ηε κε ηήξεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

6.2 Δγθαηάζηαζε Αλάδνρνπ θαη Έλαξμε Δξγαζηψλ  

6.2.1 Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν 

Αλάδνρνο- νθείιεη λα ζέζεη ζε πιήξε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

έξγνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα - νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη ηεχρε, 

αλαπηχζζνληαο ηα ζπλεξγεία ηνπ θαη φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ (εξγαιεία, φξγαλα ειέγρνπ θαη 

κεηξήζεσλ, άκεζα αλαιψζηκα θαη ινηπά πιηθά πξψηεο αλάγθεο, ζηνιέο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο, 

κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο θιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ, 
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ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

6.2.2 Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα θάησζη:  

Μειέηε Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (2 αληίηππα). Ζ Α.Τ. εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη έλα εγθεθξηκέλν αληίηππν ζηνλ Αλάδνρν κε ηηο ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο. Κάζε πηζαλή αλαζεψξεζε πνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ απφ ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο, ζα ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηε Γ.Τ.  

Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο (2 αληίηππα). Ζ Γ.Τ. εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ ζα πξέπεη λα έρεη εγθξίλεη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα.  

ρέδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ησλ κνλάδσλ (2 αληίηππα). Ζ Γ.Τ. εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ ζα πξέπεη λα έρεη εγθξίλεη ην ελ ιφγσ ζρέδην.  

Σν έξγν θαη φινο ν εμνπιηζκφο, ηα πιηθά θαη νη ππνδνκέο ηνπ ζα παξαρσξεζνχλ θαηά ρξήζε ζηνλ 

Αλάδνρν, ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Ο Δξγνδφηεο δελ θέξλεη θακία επζχλε απέλαληη ζηνλ 

Αλάδνρν γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη φια ηα αλσηέξσ, ηελ νπνία 

ζεσξείηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε ν Αλάδνρνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ήδε απφ ηελ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ είραλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ δεισζεί φια ηα απαηηνχκελα 

κεραλήκαηα θαη άιινο εμνπιηζκφο πνπ δελ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη είλαη απαξαίηεηνο 

γηα ηελ πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

Παξάιιεια κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο ζα απνηειεί θαη ην 

πξσηφθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαθέξεηαη 

ζηα κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ θαη ζε φιν γεληθφηεξα ηνλ εμνπιηζκφ, ηα πιηθά θαη ηηο ππνδνκέο πνπ ζα 

παξαιάβεη ν Αλάδνρνο. Όια ηα παξαπάλσ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηα παξαδψζεη κεηά ηελ ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ζχκβαζεο ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

Δληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο- νθείιεη λα 

γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Δξγνδφηε, ηα ζηνηρεία θαη ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ηερληηψλ ησλ 

ζπλεξγείσλ ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν ηνπ, πνπ ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ 

ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηερληθψλ εθζέζεσλ απφ πιεπξάο ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ 

θαη ινηπψλ εληχπσλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δηαζέηεη πιήξε εηνηκφηεηα γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζε 

ζπληνκφηεξν ησλ αλαθεξνκέλσλ πξνζεζκηψλ ρξνληθφ δηάζηεκα, δχλαηαη λα πξνβεί άκεζα ζε 

απηήλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ.Τ.  

Ο Αλάδνρνο θαηά πινπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ νθείιεη αλειιηπψο λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο επί ηφπνπ Τπεπζχλνπο Λεηηνπξγίαο, ην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Τ. θαη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ ηηο επηζεκάλζεηο θαη ππνδείμεηο, φπνηε απαηηεζεί, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα.  

Ο Αλάδνρνο, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, νθείιεη εγθαίξσο λα ελεκεξψλεη ηελ Γ.Τ. γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεη θαη λα δηαηππψλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε 

θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

6.3 Αλάιεςε επζχλεο απφ ηνλ Αλάδνρν 

6.3.1 Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ 

λα απαιιάζζεη ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ απφ θάζε επζχλε, φζνλ αθνξά ζε 

νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ή επζχλεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ αηχρεκα ή ζάλαην πξνζσπηθνχ 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

6.3.2 Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε, ρσξίο απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

ηνπ θνξέα, 

 

6.4 Δκπηζηεπηηθφηεηα 

6.4.1. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν 

Αλάδνρνο (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπο. 

 

6.5. Κπξηφηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ 

6.5.1 Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν (θαη 

ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη ζηε 

ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. 

6.5.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη αξρεία κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα ηα 

ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 

 

6.6. Σεθκεξίσζε ζηνηρείσλ απφ Ηιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή 

Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ επεμεξγαζία ζε 

Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ εξγνδφηε κε ηελ βνήζεηα 

/θαζνδήγεζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ αλαιπηηθφ ππφκλεκα, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε θαη ζε πεξίπησζε ππνινγηζκψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ 

κεζφδσλ, ησλ παξαδνρψλ ππνινγηζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

6.7 Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

6.7.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θνξνινγηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά: 

α) ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ) θαη ππνβνιήο 

ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α, θιπ. 

β) ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία 

γ) ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη 

δ) ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ. 

6.7.2 Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ αιινδαπψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, απηφο αλαιακβάλεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. 

 

6.8 Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην Πξνζσπηθφ ηνπ 

Ο Αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία (ζε ΗΚΑ, 

ΣΜΔΓΔ θιπ.), γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

6.9 Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλψζεηο ζηνλ Σχπν 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

εξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή 

ηνλ εξγνδφηε. 

 

6.11 Με απνδεθηά απφβιεηα 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εληνπίζεη πξνζθφκηζε απνβιήησλ ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε δελ 

επηηξέπεηαη, ζα πξέπεη λα κελ επηηξέςεη ηελ είζνδφ ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ 

Κχξην ηνπ Έξγνπ. Ο αλάδνρνο γηα ηα ζέκαηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιεινγξαθεί κε ηελ 

Οκάδα Δπίβιεςεο. Δπίζεο φηαλ παξαζηεί αλάγθε κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη θαη κε ηνλ εξγνδφηε. 

 

ΆΡΘΡΟ 7
ν
: ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 
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7.1 Ο Αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά θαη ηηο πηζηνπνηνχκελεο απφ ηελ Τπεξεζία πνζφηεηεο ππεξεζηψλ πνπ 

έρνπλ παξαζρεζεί αλά κήλα. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη Λνγαξηαζκνχο Πιεξσκήο, πνπ 

ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τ.ΓΗ.Α Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ. Δηδηθφηεξα αλαγξάθνληαη: 

1. Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ. 

2. Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ νινθιεξψζεθαλ. 

3. Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάζζεθε (αλζξσπνκήλεο θαη εηδηθφηεηεο). 

4. Σν πιεξσηέν πνζφ. 

5. Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμή ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

(α) Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη 

άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, 

Δπαγγεικαηηθψλ, Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, φπσο ηα ΗΚΑ, ΣΜΔΓΔ, ΠΔΓΜΔΓΔ, TEE θιπ. 

(β) Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα 

θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ Αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή θάζε Λνγαξηαζκνχ. 

Οη πιεξσκέο νινθιεξψλνληαη κέζα ζε ηξηάληα (30) ην αξγφηεξν εκέξεο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ 

Λνγαξηαζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ππνβιεζεί έγθαηξα ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά. 

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. 

7.2 Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο ιεηηνπξγηθά έμνδα, 

έμνδα κεηαθηλήζεσλ, πξφζζεηα εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θαη θάζε δαπάλε κε ξεηά θαηνλνκαδφκελε 

εδψ θαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, αλαγθαία φκσο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ) θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θέξδνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ. 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

7.3 Νφκηζκα 

Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ ζα δηεθπεξαηψλνληαη 

απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΔΤΡΧ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

7.4 Αλαπξνζαξκνγή ακνηβήο 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ παξακέλεη ζηαζεξή γηα φια ηα έηε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 8o. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ. 

ην ηέινο θάζε κήλα, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ινγαξηαζκφ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο 

πνπ εμεηειέζζεζαλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

παξαπάλσ. 

 

ΆΡΘΡΟ 9o. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΗ - ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

 

9.1 Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

πνπ νξίδεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θάλεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηελ αθξηβή 

εκεξνκελία πνπ ζα ηνπ αλαθνηλψζεη ε Αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 300€ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πέξαλ ηεο ζπκβαηηθήο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη γηα δέθα (10) ζπλνιηθά εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο. Μεηά ηελ δηαπίζησζε παξέιεπζεο άπξαθηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ, ν αλάδνρνο κπνξεί 

λα θαηαζηεί έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο 
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9.2 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. 

9.3 Απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαβαηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε δεκαηνπνίεζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αληηζηνηρεί ζην επφκελν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλάδνρνπ (24 ψξεο). ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ 

επηβάιιεηαη, σο ξήηξα 300€ αλά εκέξα. 

9.4 Ο ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φηαλ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν αλάδνρνο 

εθηειεί ην έξγν πιεκκειψο θαη κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε ηεο αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, λα 

ηνλ θαηαζηήζεη έθπησην αθνχ πξψηα ηνλ θαιέζεη κε εμψδηθε δηακαξηπξία θαη ζε πξνζεζκία 

δεθαπέληε εκεξψλ, λα ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ εγγξάθσο. 

9.5 ε πεξίπησζε πνπ ζπλδπαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθψλ νκάδσλ δελ επηηξέπνπλ ηελ 

είζνδν θαη εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ν Αλάδνρνο θαη ν ΤΓΗΑ 

Ν. Κέξθπξαο ζα αλαδεηήζνπλ θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο ή δηθαζηηθέο εληνιέο γηα λα επηζηξέςνπλ νη 

εξγαζίεο ζηελ νκαιφηεηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηέηνηαο πεξηφδνπ ν Αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγεί ηηο 

εγθαηαζηάζεηο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν κέρξη νη ζπλζήθεο λα νκαινπνηεζνχλ (εθφζνλ ζηελ 

πεξίπησζε απηή απαηηεζνχλ πξφζζεηεο δαπάλεο ε έγθξηζή ηνπο ππφθεηηαη ζην ΤΓΗΑ Ν. 

Κέξθπξαο). 

Σελ επζχλε γηα νκαιή ιεηηνπξγία κε πξνζσπηθφ αζθαιείαο θ.ι.π., ζε πεξίπησζε εξγαζηαθψλ 

πξνβιεκάησλ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηελ έρεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο. 

9.6 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί άκεζα κε έγγξαθφ ηνπ ζην ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο 

θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη απηή ηελ ζχκβαζε. Ζ απφδεημε 

ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ν Αλάδνρνο ζα θάλεη θάζε πξνζπάζεηα λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο ψζηε λα εγθξίλνπλ ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. 

Δθφζνλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ν Αλάδνρνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζηα απαηηνχκελα 

έμνδα θαη λα ππνβάιιεη άκεζα ζην ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο γξαπηή ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ 

ελεξγεηψλ απηψλ. Ο ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ην θφζηνο ησλ κέηξσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο δελ νθείινληαλ ζε ζθάικα ή ακέιεηα ηνπ 

Αλαδφρνπ, θαη ε πξνθχπηνπζα απνδεκίσζε ζα πξνζδηνξίδεηαη είηε κε επί ηφπνπ παξαθνινχζεζε 

ηνπ θφζηνπο είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν εθηθηφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή 

εηνηκφηεηα θαη λα δηαηεξεί ζε ελεξγφ θαηάζηαζε ηφζν ην κεραληθφ εμνπιηζκφ φζν θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν: ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ νη δηαγσληδφκελνη ζα πξνζθνκίζνπλ θαη’ ειάρηζηνλ κέζα ζηνλ θάθειν 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Ρεηή αλαιπηηθή δήισζε γηα ηελ ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

2. Σερληθή Έθζεζε-Μεζνδνινγία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

Σερληθή έθζεζε-Μεζνδνινγία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζηψλ κε επηζήκαλζε ησλ ηπρφλ 

ηδηαηηεξνηήησλ θαη πξνβιεκάησλ θαη εηζήγεζε ηνπ ηξφπνπ επίιπζήο ηνπο. Ζ ηερληθή έθζεζε ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα θεθάιαηα: 

3. Πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, δχγηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΤ. 

4. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο πιήξσζεο ηνπ θπηηάξνπ ηαθήο, ζε έλα 

νινθιεξσκέλν ζρέδην θιηκάθσζεο ηεο δηάζεζεο ηνπ δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο, κε κνλάδα 

ρξφλνπ ην ηξίκελν. Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαζεκεξηλήο ηαθήο ηνπ δεκαηνπνηεκέλνπ 

ππνιείκκαηνο θαη δηαρείξηζεο θειηψλ. 
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5. Σερληθή πεξηγξαθή ηξφπνπ παξαθνινχζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηερλεηψλ πγξνβηφηνπσλ. 

6. Πξφγξακκα δηαρείξηζεο ζπληήξεζεο πάγηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, πνπ ζα ρσξίδεηαη ζε 

ππνελφηεηεο πξνιεπηηθήο θαη επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ, γηα θάζε βαζηθή κνλάδα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο. 

Δπίζεο θαηαγξαθή ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ.  

7. Οξγαλφγξακκα κε ηε ζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ παξνρήο ηεο δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ 

(επηζηεκνληθά ζηειέρε θαη ινηπφ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ), φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα 

θαζήθνληα θαη ε θαηαλνκή επζπλψλ κεηαμχ φισλ ησλ αηφκσλ. 

πγθεθξηκέλα ην νξγαλφγξακκα απνηειείηαη απφ ηα εμήο ππνβαιιφκελα ζηνηρεία: 

(α) Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ Οκάδα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ, ζπλνδεπφκελε απφ πίλαθα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νκάδαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, 

ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη θαη ν ζπληνληζηήο ηεο. 

(β) Τπεχζπλε δήισζε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ, ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

ζπλνδεπφκελε απφ πίλαθα ηνπ πξνζσπηθνχ (αλά εηδηθφηεηα θαη φρη νλνκαζηηθά). 

8 Έθζεζε ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν δηαγσληδφκελνο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαζηψλ. Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ έρεη εθαξκφζεη. 

9. ρέδην αληαπφθξηζεο θάιπςεο έθηαθησλ αλαγθψλ 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν: ΓΙΑΦΟΡΔ - ΓΙΑΦΧΝΙΔ - ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

11.1 πκβαηηθά ηεχρε 

11.1.1 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ αληηθξνπφκελεο 

δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, 

θαηά ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. 

11.1.2 Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη 

ζηελ ππνρξέσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα κε κεηαβάιεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ 

ππφςε ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

 

11.2 Αλσηέξα Βία 

11.2.1 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 εθπιήξσζή ηνπο. 

Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ 

απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν, ή ηε ζχκβαζε. 

11.2.2 Ζ κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, δελ 

δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γελ αλαζηέιιεηαη ε 

εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ, πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ 

επέιεπζε ησλ άλσ γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ. 

Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ 

δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη  εθηέιεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ην 

Νφκν ή ηελ ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 12: ΈΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΓΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

12.1 Έθπησζε Αλαδφρνπ 
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Δθφζνλ ν Αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

εξγνδφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

 

12.2 Γηάιπζε ηεο χκβαζεο 

12.2.1.O Κχξηνο ηνπ Έξγνπ, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ ζθεπηηθνχ, δχλαηαη κνλνκεξψο λα ιχζεη ηε 

ζχκβαζε, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνηεζήο ηεο, ρσξίο απηφ λα εγείξεη θαλέλα 

δηθαίσκα απνδεκίσζεο απφ ηνλ Αλάδνρν αξθεί απηφο λα εηδνπνηεζεί εγγξάθσο ηξεηο κήλεο πξηλ 

ηελ ιχζε 

12.2.2 Ο Αλάδνρνο κε ηελ Δηδηθή Γήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ πνπ απεπζχλεη ζηνλ εξγνδφηε 

πξνζδηνξίδεη ηελ δεηνχκελε απνδεκίσζή ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα πξνζδηνξίζεη ηελ απνδεκίσζε 

έλαληη ηεο νπνίαο ζπλαηλεί ζηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ καηαίσζε ηεο δηάιπζεο. Δθφζνλ ν 

Αλάδνρνο ζπλαηλεί ζηε καηαίσζε ηεο δηάιπζεο, ε ζχκβαζε ζπλερίδεηαη αλεμάξηεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ, κε αλάινγε παξάηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. 

12.2.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ δελ νινθιεξσζεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, φηαλ απηή δελ έρεη 

ιπζεί πξφσξα γηα θάπνηνλ απφ ηνπο λφκηκνπο ιφγνπο, ε ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ αθφκε θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία κε φιεο ηηο ζρεηηθέο παξαηάζεηο. 

 

12.3 Λχζε ηεο χκβαζεο γηα νηθνλνκηθνχο Λφγνπο.  

Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηφλ ηελ χκβαζε εάλ δελ 

εγθξίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απηφο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ελψ 

πηψρεπζε κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζπλεπάγεηαη ηελ δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ 

πησρεχζαληνο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

 

12.4 Λήμε ηεο χκβαζεο- Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

Ζ ιήμε ηεο χκβαζεο πηζηνπνηείηαη κε ηελ βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ 

πνπ εθδίδεηαη απφ ην ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο, φπνπ βεβαηψλεηαη ε ππνβνιή φισλ ησλ παξαδνηέσλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν, θαη ε εθηέιεζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ εληφο ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Ζ παξαιαβή γίλεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ 

βεβαίσζεο κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

Παξάιιεια ζπληάζζεηαη θαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο –παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ ινηπψλ ππνδνκψλ ηεο κεηαβαηηθήο δηαρείξηζεο.  

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 7.2 ηεο 

παξνχζαο, κεηά ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ 

παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΎ /ΤΝΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ 

/ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
: ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πιήξε θαη νξζή εθηέιεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Κφζηνο εμνπιηζκνχ 

 Κφζηνο πξνζσπηθνχ 

 Κφζηνο ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θαη ππνδνκψλ 

 Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο  βιαβψλ 

 Δλεξγεηαθφ θφζηνο εγθαηαζηάζεσλ 

 Κφζηνο αλαισζίκσλ πιηθψλ 

 Κφζηνο αζθάιηζεο 

 Κφζηνο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο 

 Κφζηνο δηαζθάιηζεο πιηθνχ επηθάιπςεο 

 Κφζηνο ιεηηνπξγίαο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ 

 Γεληθά έμνδα 

 

Γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο φπνπ ζα δέρεηαη ην δεκαηνπνηεκέλν 

ππφιεηκκα ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνξξηκκάησλ ζην ΥΤΣΑ Σεκπινλίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε θνζηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο δερφκαζηε 

σο παξαδνρή φηη ν ΥΤΣΤ ζα δέρεηαη πεξίπνπ 35.000 ηφλνπο δεκαηνπνηεκέλνπ ππνιείκκαηνο. 

 

ΤΝΟΦΗ ΚΟΣΟΛΟΓΙΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΤΣΤ 

ΛΔΤΚΙΜΜΗ 

        

Α/Α ΔΗΓΟ 

ΔΣΖΗΟ 

ΚΟΣΟ 

ΚΟΣΟ 

/ ΣΟΝΟ 

1 
ΚΑΤΙΜΑ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 240.036,00 6,86 

2 ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 25.000,00 0,71 

3 
ΑΦΑΛΙΗ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 1.680,00 0,05 

4 ΚΟΣΟ ΜΙΘΟΘΟΙΑ  191.274,00 5,46 

5 ΚΟΣΟ ΓΔΗ 18.600,00 0,53 

6 ΚΟΣΟ ΓΔΤΑΚ 3.720,00 0,11 

7 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ 5.000,00 0,14 

8 
ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 4.000,00 0,11 

9 
ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ 4.000,00 0,11 
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10 
ΚΟΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΓΔΜΑΣΧΝ 260.400,00 7,44 

11 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΧΜΑΣΟ 

ΓΙΑ ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ 

ΓΔΜΑΣΧΝ 90.000,00 2,57 

12 
ΚΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΒΙΟ.ΚΑ.  20.000,00 0,57 

13 
ΚΟΣΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΒΙΟ.ΚΑ. 33.000,00 0,94 

14 

ΚΟΣΟ ΥΗΜΙΚΧΝ 

ΑΝΑΛΤΔΧΝ 

ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΧΝ 7.600,00 0,22 

15 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 

ΥΤΣΤ ΛΔΤΚΙΜΜΗ 4.000,00 0,11 

16 ΑΦΑΛΙΗ ΔΡΓΟΤ 16.740,00 0,48 

  ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 925.050,00   

  ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΣΟΝΟ  26,43   

  

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΧΝ 

ΓΔΜΑΣΧΝ 35.000,00   

 

πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ην θφζηνο επεμεξγαζίαο ησλ ζπκκείθησλ 

απνξξηκκάησλ κε ηελ δηαδηθαζία ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζην ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, 

νξίδεηαη ζηα 26,43€/ηφλν εηζεξρφκελσλ απνξξηκκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκελνπ  

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΡΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

1 Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 

ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία 

ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο 

ΣΟΝ 35.000,00 21,32 746.008,07 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 746.008,07 

Φ.Π.Α. 24%    

179.041,93 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 925.050,00 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Σελίδα 66 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ – Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΝΓΔΜΟ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ  

ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ                                                                                         

 

                                                                                 

                                              

                       

ΣΙΣΛΟ:             

ΦΟΡΔΑ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΥΡΗΗ 

Κ.Α. 

 

 

 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ & 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΤΣΤ 

ΛΔΤΚΙΜΜΗ 

 

Τ.ΓΙ..Α. Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ 

   1.850.100,00 € (κε 24% 

Φ.Π.Α.) 

   2017 

  20.6117.012 

 

  Κέξθπξα, 16/11/2017 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΡΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

1 Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 

ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία 

ΥΤΣΤ Λεπθίκκε; 

ΣΟΝ 35.000,00   

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΟΟΣΖΣΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ  

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

…  

…  


