
  

 
 

 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

Υ Α Λ Κ Ι Γ Α  

                                                                      

                              

 

 

 

«Μεταφορά και τελική διάθεση 3.600 τόνων αφυδατωμένης 

ιλύος αστικών λυμάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας, χρονικής διάρκειας 9 μηνών» 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 

1. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

2. ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

3. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

4. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

5. ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 

7. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

Υ Α Λ Κ Ι Γ Α  

                                                                      

                              

 

 

(1) ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

 

«Μεταφορά και τελική διάθεση 3.600 τόνων αφυδατωμένης 

ιλύος αστικών λυμάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας, χρονικής διάρκειας 9 μηνών» 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

ΥΑΛΚΙΓΑ  22/01/2016 
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ΥΑΛΚΗΓΑ   ΖΖ/ΜΜ/2016 

Αξ.Πξση. : …….. 

 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

Υ Α Λ Κ Η Γ Α  

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

  

  

  

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. ΥΑΛΚΗΓΑ 

ΠΠξξννθθεεξξύύζζζζεεηη  

  

Ζιεθηξνληθό Αλνηρηό Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε 

ηηκή γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο :  

«Μεταφορά και τελική διάθεση 3.600 τόνων αφυδατωμένης ιλύος αστικών 

λυμάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας, 

χρονικής διάρκειας 9 μηνών»  

Πξνϋπνινγηζκνύ 414.000,00 € πιένλ  Φ.Π.Α. θαη δηάξθεηαο ελλέα (9) κελώλ, 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

ηνηρεία αλαζέηνπζαο αξρήο 

Δξγνδφηεο – Κχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ε Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΥΑΛΚΙΓΑ 

Α.Φ.Μ. 997592478 Γ.Ο.Τ. Υαιθηδέσλ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Νενθχηνπ 69  

ΣΗΛ. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ: 22210 20440 – 29995 - 62615 

ΦΑΞ: 22210 62617 - 61428  

e-mail:  support@deyax.gr , xhmeio@deyax.gr  
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Πξντζηακέλε Αξρή πνπ είλαη ην Γ.. ηεο  ΓΔΤΑ Υαιθίδαο 

 

Γηεπζχλνπζα ππεξεζία είλαη ε Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο.  

Η κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ αξρψλ, νξγάλσλ ή ππεξεζηψλ, θαη΄ εθαξκνγή ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ, ή ε κεηαζηέγαζε ηνπο ζε άιιε δηεχζπλζε δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο ή ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζπλεπεία απηήο. Η αλαζέηνπζα αξρή 

ή ν εξγνδφηεο αληίζηνηρα έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνπο ελδηαθεξφκελνπ. 

Παξάιεηςε ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηθέξεη αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, κφλν εθφζνλ έρεη απνδεδεηγκέλα σο απνηέιεζκα ηελ 

παξαθψιπζε ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

 

Η παξνχζα Γηαθήξπμε αθνξά ζηελ αλάζεζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν: 

«Μεταφορά και τελική διάθεση 3.600 τόνων αφυδατωμένης ιλύος αστικών 

λυμάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας, 

χρονικής διάρκειας 9 μηνών»  

 

Σφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη νη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ  ηεο ΓΔΤΑΥ, 

δειαδή ην Κέληξν Λπκάησλ Υαιθίδαο Κ.Λ.Υ. (κε εγθαηαζηάζεηο ζε Δπβντθή Αθηή θαη ζηελ 

Νεζίδα Παζζά) θαη ην Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Νέαο Αξηάθεο (Κ.Δ.Λ.Ν.Α.) ζηελ Νέα 

Αξηάθε, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή. Η δηάξθεηά ηεο ζα 

είλαη γηα ελλέα (9) κήλεο, ή ζε θάζε πεξίπησζε φηαλ ν αλάδνρνο νινθιεξψζεη ηελ δηαρείξηζε 

πνζφηεηαο ίζεο κε ηξεηο ρηιηάδεο εμαθφζηνπο ηφλνπο (3.600) αθπδαησκέλεο ηιχνο αζηηθψλ 

ιπκάησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηηκψκελε παξαγφκελε πνζφηεηα ηιχνο. 

 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνηίζεηαη λα αλαθεξχμεη έλαλ 

(1) Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα παξέρεη ππεξεζίεο κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο αθπδαησκέλεο ηιχνο 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο  αλαζέηνπζαο αξρήο, φπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο. 

 

Οη σο άλσ ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηα CPV 90513700-3 θαη CPV 905139000-5  

ζύκθσλα κε ηνλ (ΔΚ) 213/2008.  
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ – ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΡΓΑΗΧΝ  

 

Η δαπάλε γηα ηηο εξγαζίεο έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 509.220,00€ (κε Φ.Π.Α 23%) εθ 

ησλ νπνίσλ  414.000,00 €  αθνξνχλ ηε παξνρή ηεο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίαο θαη 

95.220,00€ ηε δαπάλε ΦΠΑ. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ 620714 θαη ΚΑ 54006223 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., εθ ησλ νπνίσλ πνζφ 56.580,00€  (46.000,00€ + Φ.Π.Α. 

10.580,00€ ) ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθ. έηνπο 2016 θαη πνζφ 452.640,00€ 

(368.000,00€ + ΦΠΑ 84.640) ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 

Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ 

ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ ππφ παξάδνζε ππεξεζηψλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ 

δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα απηψλ. Δπεηδή ε 

παξνρή ππεξεζίαο είλαη ηκεκαηηθή , ζα εθδίδεηαη ηηκνιφγην ηνπ παξφρνπ είηε ακέζσο κεηά ηελ 

παξάδνζε ηεο θάζε ηκεκαηηθήο πνζφηεηαο, είηε ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δηέπνληαη απφ ηα θάησζη:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  

2. Σηο  δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 28/1980 πεξί εθηέιεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

3. Ο Νφκνο 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

4. Ο λ. 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

5. Ο εγθεθξηκέλνο κε ηελ 30/2011 απφθαζε Γ / ΓΔΤΑΥ Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηεο 

ΓΔΤΑΥ  

6. Σν Π.Γ. 108/2013. 

7. Η  ΚΤΑ νηθ. 411/14/ΦΓ 9.6.4/2013 (ΦΔΚ 21Β/10-01-2013) 

8. Σνπ άξζξνπ  157 παξ. 1
α
) ηνπ λ. 4281/2014 (ΦΔΚ 160 Α/08082014) : Μέηξα ζηήξημεο 

θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, 
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9. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74 Α΄/26-3-2014) Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 

δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

10. Σν Ν. 3548/2007. 

11. Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/4/3/2014(ΑΓΑ:ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο κε ζέκα 

<Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ(ΔΗΓΗ)>. 

12. Σν Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ 

Ν.4254/2014(ΦΔΚ 85/Α/7-4-2014). 

13. Σν κε αξ. πξση. 163/02-01-2014 (ΑΓΑ: ΒΙ6ΣΝ-ΥΝΡ) έγγξαθν ην ΤΠ. Δ. Πεξί 

θαηψηαησλ νξίσλ δεκνζίεπζεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 

2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ. 

14. Σελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013(ΦΔΚ2677/Β/21-10-2013) Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..). 

15. Σελ ΚΤΑ Η.Π. 50910/2727/2003. 

16. Σελ Δγθχθιην κε αξ.πξ.νηθ.:129043/4345/8.7.2011. ηνπ ΤΠΔΚΑ 

17. Σελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 21 κε αξ.πξ.νηθ.:4631.109/12.12.2011 ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

18. Σελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 3 κε αξ.πξ.νηθ.:1226.61/12.03.2012 ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

19. Σν πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρψξεζε ε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ην νπνίν 

έιαβε Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) “ ………………” 

20. Σελ ππ΄ αξηζκ. 21/2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 

ε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ  δηαγσληζκνχ. 

21. Σελ αλάξηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δζληθνχ πζηήµαηνο Ηιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (ΔΗ∆Η), ε νπνία έιαβε 

ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο …... 

Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε ζρεηηθά κε ηελ δηεμαγσγή ηηο 

εξγαζίαο ηζρύνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, 

όπσο ηζρύνπλ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

 ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί άπαμ ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, ζε 

δχν εκεξήζηεο θαη κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπηθνχ ηχπνπ ηνπ Ννκνχ θαη ζε κηα εθεκεξίδα 

γεληθψλ εηδήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/07. 

Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί επίζεο θαη ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, θαη θαζψο ζηα Δπηκειεηήξηα. 

Σν ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΓΔΤΑΥ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεχζπλζε : www.deyax.gr, φπσο επίζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ……. 

Η δαπάλε γηα ηηο δεκνζηεχζεηο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ  

 

Η δηάζεζε ησλ ηεπρψλ δεµνπξάηεζεο (µειέηε, δηαθήξπμε, θ.ι.π.) γίλεηαη µέζσ ηεο δηαδηθ-

ηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ πζηήµαηνο Ηιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ 

πµβάζεσλ (ΔΗ∆Η). Σν πιήξεο θείµελν ησλ ηεπρψλ δεµνπξάηεζεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξν-

ληθή µνξθή θαη µέζσ ηνπ ηζηφηνπνπ http://www.deyax.gr. Οη νηθνλνµηθνί θνξείο πνπ 

ζπµµεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην 

χζηεµα µε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείµελεο δηαηάμεηο, 

εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ 

γηα ην ειεθηξνληθφ δεµφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β’ 1317/23. .04.2012) 

θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013 

 

πµπιεξσµαηηθέο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο επί ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ: 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη µπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήµαηα γηα παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ πιε-

ξνθνξηψλ ή δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφµελν ησλ ηεπρψλ δεµνπξάηεζεο, µέτρι και ηις 

……………. Σα ζρεηηθά αηηήµαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά µφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζµνχ µέζσ ηεο ∆ηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.∆Η.. 
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Αηηήµαηα παξνρήο ζπµπιεξσµαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη µόλν 

απφ εγγεγξαµµέλνπο ζην ζχζηεµα νηθνλνµηθνχο θνξείο, δειαδή ζε φζνπο δηαζέηνπλ ζρεηηθά 

δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνµα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα 

απφ αίηεζή ηνπο. 

Σα αηηήµαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφµελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε µνξθή 

αξρείνπ .pdf, µε ην θείµελν ησλ εξσηεµάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήµαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε µε άιιν 

ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλν, δελ 

εμεηάδνληαη. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ηαπηόρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο 

πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, µέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.∆Η., ην αξγφηεξν ηέζζερις (4) εκέξεο κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζπµπιεξσµαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ, ήηνη ην αξγφηεξν, ζηηο ………….., εµέξα …………. Καλέλαο 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ημειώνεηαι όηι ζσμπληρωμαηικές 

πληροθορίες ζτεηικά µε ηα ηεύτη δημοπράηηζης,  θαζψο θαη νη γξαπηέο δηεπθξηλήζεηο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα θαη ηε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

 

7.1  Σόπνο – Υξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο 

ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) »  
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ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

…………. 

…..-……-2016 

ώξα 08:00  π.κ. 

…………… 

…-….-2016 

ώξα 15:00 κ.κ. 

  

        Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ ππάξρεη 

δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζα επηθνηλσλήζνπλ κε ην 

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ΒΙΟ.ΚΑ. (θ. Παπαδήκα Μ., Κνπηζαπιήο Αλ.), ζην 

Κέληξν Λπκάησλ Υαιθίδαο (Σέξκα Αληηγφλνπ) θαη ζην ηειέθσλν 22210 86055, θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν  15. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

ΓΛΧΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

είλαη ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο  ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα 

είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε 

κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο "Apostile" ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 

(πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα  πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηα ηνπο. Η 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.Π.Γ. θαη 

53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 
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Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. 

 

Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο (ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο), 

θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ 

Τπεξεζία, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ - 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν 

«Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο» ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

 -Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ 

απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

-Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Identification Number) θαη 

απηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. 

Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Πξ ν γ ξ α κ κ α η η ζ κ ν χ  θ α η   η ν η ρ ε ί σ λ  η ε ο  Γ η ε χ ζ π λ ζ ε ο  Π ν ι η η η θ ή ο  

Π ξ ν κ ε ζ ε η ψ λ  η ε ο  Γ ε λ η θ ή ο  Γ η ε χ ζ π λ ζ ε ο  Κ ξ α η η θ ψ λ  Π ξ ν κ ε ζ ε η ψ λ .  - Ο η  
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ν η θ ν λ ν κ η θ ν ί  θ ν ξ ε ί ο  -  ρ ξ ή ζ η ε ο  η ξ ί η σ λ  ρ σ ξ ψ λ  α η η ν χ λ η α η  η ε λ  ε γ γ ξ α θ ή  

η ν π ο  θ α η  η α π η ν π ν η ν χ λ η α η  απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

 είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή. 

 είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη 

ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Π.Γ. 60/2007, θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε 

επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ. 

2. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν 

ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο 

ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή επί ίζνπο φξνπο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο απφ ηελ Πξνθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα. 

 

 

9.1 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ   

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

α) ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 

β) ελψζεηο παξφρσλ  πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά.  
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Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ κπνξεί λα ππνβάιιεη έγγξαθε πξνζθνξά  γηα ην ζχλνιν ηεο 

Παξνρήο Τπεξεζίαο σο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηελ κειέηε πνπ ζπλέηαμε ε  Σερληθή Τπεξεζία 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.,  

 

 

 

 

9.2 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 

      ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ /  

      ΣΔΥΝΗΚΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο πξέπεη λα επηζθεθζνχλ κέρξη ηηο ……………., ηηο 

Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο ΓΔΤΑΥ, ησλ πεξηνρψλ Υαιθίδαο (Κ.Λ.Υ.) θαη 

Νέαο Αξηάθεο (Κ.Δ.Λ.Ν.Α.), πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε γηα ηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο θαη λα 

ηνπο ρνξεγεζεί ε απαηηνχκελε Βεβαίσζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ. Σελ 

Βεβαίσζε απηή ππνρξενχληαη λα ηελ επηζπλάςνπλ ειεθηξνληθά ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ 

έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά». 

Κάζε δηαγσληδφκελνο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 9.1 , νθείιεη λα δηαζέηεη, 

επηπιένλ θαη εηδηθή ηερληθή, επαγγεικαηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα θαηά ηα 

δηαιακβαλφκελα ζην παξφλ άξζξν. 

 

9.2.1 Η εηδηθή ηερληθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ππνςήθηνπ Παξφρνπ 

Τπεξεζηψλ ζην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ππνςήθηνο ή ζε πεξίπησζε πνπ ν 

Γηαγσληδφκελνο είλαη χκπξαμε /Κνηλνπξαμία/ππφ ζχζηαζε Κνηλνπξαμία θιπ, έλα κέινο 

απηήο, ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο 

αθπδαησκέλεο ηιχνο κε επηθηλδχλσλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ή αζηηθψλ ιπκάησλ κε ΔΚΑ 

190805. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα έρεη αλαιάβεη εληφο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο, ηνπιάρηζηνλ 

έλα ζπκβαηηθφ έξγν κεηαθνξάο θαη ηειηθήο δηάζεζεο αθπδαησκέλεο ηιχνο κε επηθίλδπλσλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ή αζηηθψλ ιπκάησλ, απφ βηνκεραλίεο ή απφ θνξείο ηνπ δηεπξπκέλνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ή Γ.Δ.Τ.Α., γηα πνζφηεηα αθπδαησκέλεο ηιχνο απνβιήησλ ή αζηηθψλ 

ιπκάησλ, κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε 200 ηφλνπο  αλά κήλα, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ, ζε 

αδεηνδνηεκέλε κνλάδα Σειηθήο Γηάζεζεο. Γηα ηελ πξνυπφζεζε απηή, ν δηαγσληδφκελνο 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη βεβαηψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ εξγνδνηψλ ησλ ζρεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δηεπξπκέλνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηηο νπνίεο 
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έιαβε ρψξα ε κεηαθνξά θαη δηάζεζε ηεο παξαγφκελεο απφ απηέο ηιχο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν 

κεηαθεξφκελνο φγθνο ηεο ηιχνο θαη ν ηειηθφο ρψξνο δηάζεζεο. 

 

9.2.2 Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο (Π..Γ.Π.) θαηά ISO 9001:2008 ζε ηζρχ απφ αξκφδην αδεηνδνηεκέλν θνξέα, γηα ηελ 

ζπιινγή, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. ε πεξίπησζε πνπ ν 

Γηαγσληδφκελνο είλαη χκπξαμε/Κνηλνπξαμία/ππφ ζχζηαζε Κνηλνπξαμία θιπ,  ην αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθφ απαηηείηαη απφ ην έλα κέινο.  

 

9.2.3 Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο αθφινπζεο άδεηεο θαη 

ζπκβάζεηο ζε ηζρχ, θαζψο θαη ηελ αθφινπζε ηερληθή ππνδνκή θαη πξνζσπηθφ: 

 

α. Πξνβιεπφκελε άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ΔΚΑ 190805 (Δπξσπατθφο Καηάινγνο 

Απνβιήησλ) θαη’ ειάρηζην απφ: 

i) ηελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

ηεξεάο Διιάδαο θαη   

ii) απφ ηελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο πξννξηζκνχ (ηειηθήο δηάζεζεο) ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. Η.Π. 

50910/2727/2003. 

ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ νη αληίζηνηρεο νηθίεο άδεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο (επηθπξσκέλε 

κεηάθξαζε). 

β. Δπηζηνιή πξνζέζεσο (Letter of Intent)) ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ κε κνλάδα Σειηθήο 

Γηάζεζεο ε νπνία δηαζέηεη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε (ΑΔΠΟ ή ΠΠΓ) θαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ κε ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ΔΚΑ 190805 πνπ αλαθέξεηαη ζε ηιχ αζηηθψλ 

ιπκάησλ. Η αδεηνδφηεζε δίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε έξγσλ ηνπ ΤΑ 1958/2012, 

απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ππεξεζίεο. Η 

δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο δηάζεζεο ζα θαιχπηεη ηε κεληαία εθηηκψκελε πνζφηεηα ησλ 400 

ηφλσλ γηα ην ζχλνιν ησλ Δ.Δ.Λ. ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο. Η κνλάδα πξέπεη λα είλαη 

θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Με Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Γηεχζπλζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ, Γξαθείν 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ Πξντφλησλ, Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο (Τ.Π.Δ.Ν.). Απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη επαθξηβψο i) ε 
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κνλάδα ηειηθήο δηάζεζεο ηεο ηιχνο, ii)  ν ηξφπνο αζθαινχο δηάζεζεο ηεο ηιχνο, iii) ε 

πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηεο θαη iv) νη ηειηθνί ρξήζηεο ηεο ηιχνο. Απφ απηά ηα έγγξαθα πξέπεη 

λα ζπλάγεηαη ε λνκηκφηεηα φισλ ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ.  

γ. Πηζηνπνηεκέλε δπγηζηηθή δηάηαμε θαη έθδνζε έγθπξσλ δπγνινγίσλ ηεο κνλάδαο Σειηθήο 

Γηάζεζεο.  

δ. Καηάιιεια νρήκαηα θαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο: 

 Γχν (2) θαη΄ ειάρηζηνλ ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα νρήκαηα ζηεγαλήο θαξφηζαο 

(Αλαηξεπφκελεο Καξφηζαο ή άιινπ ηχπνπ) σθέιηκνπ θνξηίνπ 10 - 20 ηφλσλ, κε ηα 

απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθά ηνπο , ηθαλά λα κεηαθέξνπλ αθπδαησκέλε ηιχ.  

 Έλα (1) ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν πισηφ κέζν κε ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

ζε ηζρχ θαη κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα αλάινγε ησλ αλαγθψλ ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο 

Μεηαθνξάο Ιιχνο πνπ ζα θαηαηεζεί.  

 Έλα (1) ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν Μεράλεκα Έξγνπ - Σξνρνθφξνο θνξησηήο, θαηάιιειν 

γηα ηελ θφξησζε ηεο ηιχνο ζηα κεηαθνξηθά κέζα.  

 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πνπ δε δηαζέηνπλ ηα παξαπάλσ νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά κε 

επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη δε αθπδαησκέλεο ηιχνο, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

δηαγσληζκφ κε ζπλεξγαδφκελνπο ηδηνθηήηεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ηέηνησλ θνξηεγψλ κε 

ηηο πξνυπνζέζεηο: (α) ζα ππάξρεη ζρεηηθφ έγθπξν ζπκθσλεηηθφ, (β) ζηελ ηερληθή ηνπο 

πξνζθνξά ζα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

(γ) ζα πξνζθνκηζηνχλ νη άδεηεο θπθινθνξίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νρεκάησλ. Ο Τπνςήθηνο 

κπνξεί λα πξνζζέζεη θαη λέα θνξηεγά ζην ζηφιν κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αξθεί λα έρνπλ θαηάιιεια ζπκπεξηιεθζεί ζην αληηθείκελν 

αδεηνδφηεζεο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ.   

Αλαθνξηθά κε ηνλ ππφινηπν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ (θνξησηήο, πισηφ κέζν) γηα ηε 

θφξησζε θαη κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη δε αθπδαησκέλεο ηιχνο, νη 

ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε ζπλεξγαδφκελνπο ηδηνθηήηεο 

(θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) κε ηηο πξνυπνζέζεηο: (α) ζα ππάξρεη ζρεηηθφ έγθπξν 

ζπκθσλεηηθφ, (β) ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ζα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ 

νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, (γ) ζα πξνζθνκηζηνχλ νη ελ ηζρχ άδεηεο θπθινθνξίαο 

ή/θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ. Δηδηθά γηα ην πισηφ κέζν, 

ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ηνπιάρηζηνλ: α) ην Πξσηφθνιιν Γεληθήο Δπηζεψξεζεο 

Δπηβαηεγνχ Πινίνπ θαη β) ην Έγγξαθν Δζληθφηεηαο ηνπ θάθνπο. 
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ε. Βεβαίσζε απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο φηη ν ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

ζη.  Μεληαίν Υξνλνδηάγξακκα Μεηαθνξάο ηιχνο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηηο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. έσο 

ηελ πξνηεηλφκελε κνλάδα ηειηθήο δηάζεζεο. Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ ζα αλαγξάθεη 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο κεηαθνξάο ηεο ηιχνο πξνο ηνλ ρψξν δηάζεζεο θαη ζα είλαη ζε 

πιήξε ζπκθσλία κε ηελ εκεξήζηα ηθαλφηεηα απνδνρήο ηιχνο ηνπ ρψξνπ δηάζεζεο. 

δ. Τπεχζπλε δήισζε πνπ ζα αλαγξάθεηαη ξεηά φηη ν δηαγσληδφκελνο ζα επηηξέπεη ηελ 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ πισηνχ κέζνπ ζηελ Γ.Δ.Τ.Α.Υ.  γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κ.Λ.Υ.  

 πγθεθξηκέλα, ν Γηαγσληδφκελνο ηηο εκέξεο ηεο θφξησζεο ηεο ηιχνο, ζα επηηξέπεη ηελ 

ρξήζε ηνπ πισηνχ κέζνπ γηα ηελ δηέιεπζε ζηελ λεζίδα ζε νρήκαηα φπσο: θνξηεγά (πνπ ζα 

κεηαθέξνπλ πιηθά, ρεκηθά αλαιψζηκα, αδξαλή θαη αληαιιαθηηθά), βπηηνθφξσλ/απνθξαθηηθψλ 

νρεκάησλ, κεραλήκαηα έξγσλ, αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ή άιια νρήκαηα κε κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα έσο 20 ηφλσλ, γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΔΤΑΥ. Η ρξήζε ηνπ πισηνχ κέζνπ 

γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, ζα επηηξέπεηαη γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κεηαθηλήζεηο ηνπ κέζνπ απφ 

θαη πξνο ηελ λεζίδα (δχν απνπιεχζεηο απφ ηελ Δπβντθή Αθηή). Η ΓΔΤΑΥ δεζκεχεηαη φηη δελ 

ζα κεηαθέξεη επηθίλδπλεο, ηνμηθέο ή εθξεθηηθέο χιεο κε ην πισηφ κέζν ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ 

ζα παξαθσιχεηαη ην έξγν ηνπ αλαδφρνπ. Ο Γηαγσληδφκελνο πξέπεη λα παξαδψζεη Τπεχζπλε 

Γήισζε (ςεθηαθά θαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε), ζηελ νπνία ζα απνδέρεηαη ηελ ρξήζε ηνπ 

πισηνχ γηα ηα αλσηέξσ.  

 

9.2.4 Η νηθνλνκηθή/ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχεηαη σο εμήο: 

Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα (ηθαλφηεηα ιήςεο δαλείνπ 

θαη εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ) χςνπο 200.000,00€. ε πεξίπησζε Κ/Ξ ή έλσζεο, ε παξαπάλσ 

απαίηεζε, πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ έλα κέινο ηεο. 

 

 

9.3 ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

Σν Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Υ. δχλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά απφ ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.). χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ : 

1) Δίλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή θαη 

αηξέζεηο ή δίλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο  
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2) Απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά ή αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο  

3) Γελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. 

4) Παξνπζηάδεη έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

5) Γελ πεξηιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

6) Δίλαη αζπλήζηζηα ρακειή θαη ν δηαγσληδφκελνο δελ παξέρεη επαξθή αηηηνιφγεζε πξνο 

ηνχην. 

7) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ δεηνχκελν ζην άξζξν 14. 

8) Παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δ.Γ. νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δελ θαιχπηεη πιήξσο ηνπο φξνπο 

θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απαξάβαηνη ή πνπ έρνπλ ηεζεί επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ. 

9) Γελ θέξεη φπνπ απαηηείηαη ηελ θπζηθή ή ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα ή ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ. 

10) Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν απνθιεηζκνχ πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη 

πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4155/13((ΦΔΚ/Α’/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)», κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα,  φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : 

 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο 

(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Οη ππεχζπλεο 

δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86 πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία ζχληαμεο απφ ηελ εκεξνκελία 
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ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη λα θέξνπλ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ.  

 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο 

ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ 

.pdf. Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πξνζθνκίδνληαη απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα, ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, κε 

δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ 

εθδνζεί / ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ 

ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή), εμαηξνπκέλσλ ησλ Φ.Δ.Κ. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο.  

 

ηελ αξρή ηνπ επί κέξνπο θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη λα ππάξρεη αλαιπηηθφο πίλαθαο 

ειέγρνπ πεξηερνκέλσλ (check list). 

 

Η κε πξνζθφκηζε θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο.  

 

 

10.1   ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 

Α) Γηα ηα εκεδαπά Φπζηθά ή Ννκηθά πξόζσπα: 

 

 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 

2. Aπόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα:   

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29/1/1998 ζει.1). 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26
εο

 Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25/6/1197 ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31/12/1998 ζει.2). 
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γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27/11/1995 ζει. 48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10
εο

 Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο 28/6/1991 ζει. 77 νδεγίαο σο έρεη ηξνπνπνηεζεί ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε κε ηνλ Ν. 2331/1995 ). 

ε) αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

 

Τπόρξενη ζηελ πξνζθόκηζε πνηληθνύ κεηξώνπ είλαη: 

-θπζηθά πξφζσπα 

-νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

-δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ 

-Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. 

-ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ. 

 

3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη 

επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έλαξμεο θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε. 

πγθεθξηκέλα:  

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα:  

Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

Δπίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα:  

Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Δπίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη θάπνην απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηεη 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

επηρείξεζεο.   
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4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη 

ην θχξην επάγγεικα. 

 

5. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη 

ελήκεξνη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (θχξηαο) 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά φια ηα ηακεία 

ζηα νπνία θαηαβάιινληαη εηζθνξέο απφ ηνλ εξγνδφηε γηα φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α.).  

ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ 

πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο εάλ απηά 

έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία.   

Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππεχζπλε δήισζε Ν. 1599/86, 

ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε. 

 

6. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη 

ελήκεξνη  σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

 

7. Έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο.  Δθφζνλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 

εθπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ εμνπζηνδόηεζε εθπξνζώπεζεο.  

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα 

πξνζθνκηζζνχλ θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο φπσο ην ΦΔΚ ίδξπζεο 

θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή ΑΔ θαη ΔΠΔ), επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ 

ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα ΟΔ θαη ΔΔ). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη 

επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
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8.  ΠΡΑΚΣΙΚΟ Απφθαζεο Γ.. ζε πεξίπησζε ΑΔ ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε 

ΔΠΔ , ΟΔ θαη ΔΔ κε ηελ νπνία λα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ 

απηνηειψο ή ζε Κνηλνπξαμία θαη λα νξίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε εμνπζία λα ππνγξάθεη 

δεζκεπηηθά γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα φια ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά. 

 

9. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε 

απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

 10. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  

 Η επηρείξεζε δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. 

 Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 

Ο.Σ.Α.. 

 Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, 

γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ.  

 Γελ έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα & δξαζηεξηφηεηα. 

 Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ (πνζνηηθέο & πνηνηηθέο) φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη 

πξνο ην δεκφζην ηνκέα. 

 Γελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 60/07 θαη έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο.  

 

Β) Γηα ηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα: 

 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

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

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
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ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ή πνπ απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή 

ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. 

 

3. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ε αλσηέξσ πεξίπησζε 

(3) ηεο παξαγξάθνπ Α.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ή πνπ απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή 

ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. 

 

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκνδίαο αξρήο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 

κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο.  

 

5. Πηζηνπνηεηηθφ φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο. 

 

6. Πηζηνπνηεηηθφ φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ 

θφξσλ θαη ηειψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο.  

 

7 – 11. Όια ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ 10.Α.7 έσο 

10.Α.10 πνπ πεξηιακβάλνπλ έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο, Τπεχζπλεο Γειψζεηο, θαηάζηαζε 

παξφκνησλ ππεξεζηψλ, θ.ι.π. 

 

 

10.2  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ -  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο δεηνχκελεο απφ ην άξζξν 9.2 ηερληθήο  ηθαλφηεηαο, νη δηαγσληδφκελνη 

πξνζθνκίδνπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ ζα επηζπλάπηνληαη ζηνλ αλάινγν 

ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 
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α) Τπεχζπλε δήισζε γηα ην πξνζσπηθφ, πνπ πξνηίζεηαη ε εηαηξεία λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε πεξηγξαθή εηδηθφηεηαο θαη πξνζφλησλ. Η δήισζε απηή 

ζα πεξηέρεη νλνκαζηηθά ην πξνζσπηθφ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηίηινπο ζπνπδψλ, ζρεηηθέο 

άδεηεο θαη αδεηνδνηήζεηο επαγγέικαηνο, βεβαηψζεηο εκπεηξίαο θαη νηηδήπνηε πνπ λα 

απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ.  

 

β). Η εκπεηξία θαη ε εηδηθή ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη 

απφ: 

i) βεβαηψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ εξγνδνηψλ ησλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ δηεπξπκέλνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηηο νπνίεο έιαβε ρψξα ε κεηαθνξά θαη 

δηάζεζε ηεο παξαγφκελεο απφ απηέο ηιχο θαη  

ii) απφ ην ζε ηζρχ Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαηά ISO 9001:2008, γηα ηελ 

κεηαθνξά θαη δηάζεζε αθπδαησκέλεο ηιχνο. 

 

γ). Η επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο άδεηεο, επηζηνιέο 

θαη έγγξαθα, πνπ αθνξνχλ ζηνλ Υψξν Σειηθήο Γηάζεζεο ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο, ζηα 

νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγνπ θαη ζην πισηφ κέζν πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, φπσο 

ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ άξζξν 9.2 θαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξφληνο. 

 

δ) Καηάιιειεο Σξαπεδηθέο Βεβαηψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 

ε) Τπεχζπλε Γήισζε, φηη o δηαγσvηδφκεvoο θαηά ηεv  ζχληαμε ηεο πξoζθoξάο ηoπ 

επηζθέθζεθε ηηο εγθαηαζηάζεηο, έιαβε γλψζε ησλ γεvηθψv θαη ηoπηθψv ζπvζεθψv, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, κε ζπλεκκέλε ηε ζρεηηθή απνδεηθηηθή βεβαίσζε ηεο 

ΓΔΤΑΥ πεξί επίζθεςεο ζηηο ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο. Σεο βεβαίσζεο πξνεγείηαη αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. Οη επηζθέςεηο ζα γίλνληαη έσο 

……………..    

 

ζη) Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

(i) ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζα είλαη αζθαιηζκέλν ζε αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα 

θαη 
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(ii) ν Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο θαζψο θαη ηελ επζχλε 

απνθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε δεκηάο πξνθχςεη απφ πιεκκέιεηα εξγαζηψλ πξνζσπηθνχ ηνπ ή 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή) ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

 

δ) Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ δηάζεζε ηνπ πισηνχ κέζνπ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην παξαπάλσ 

άξζξν 9.2.3.δ. 

  

 

πλνπηηθά, νη ελδηαθεξόκελνη ζύκθσλα κε ην άξζξν 9.2. θαη ην παξόλ πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα θάησζη. Ζ κε πξνζθόκηζε ησλ θαησηέξσ αλαθεξόκελσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ επηζύξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από ηνλ δηαγσληζκό. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΒΕΒΑΚΩΣΗ ΕΡΚΣΚΕΨΗΣ ΣΤΚΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΚΣ 

2 ΒΕΒΑΚΩΣΕΚΣ ΕΜΡΕΚΚΑΣ ΑΡΠ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΚΣ ΒΚΟ.ΚΑ. ΑΝΤΚΣΤΟΚΧΟΥ ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΟΥ 

3 ΡΚΣΤΟΡΟΚΗΤΚΚΟ ISO 

4 
ΑΔΕΚΑ/ΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΚ ΔΚΑΙΕΣΗΣ ΕΝΔΚΑΦΕΟΜΕΝΟΥ, ΡΟΥ ΡΕΚΛΑΜΒΑΝΕΚ ΤΟ ΕΚΑ 
190805 

5 ΕΡΚΣΤΟΛΗ ΡΟΙΕΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΚΚΗΣ ΔΚΑΙΕΣΗΣ 

6 ΕΓΓΑΦΑ ΑΔΕΚΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΚΚΗΣ ΔΚΑΙΕΣΗΣ (Α.Ε.Ρ.Ο., κ.λ.π.) 

7 
ΒΕΒΑΚΩΣΗ ΚΑΤΑΓΑΦΗΣ ΕΤΑΚΕΚΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΔΚΑΧΕΚΚΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ ΜΗ 
ΕΡΚΚΚΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 

8 
ΕΓΓΑΦΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΥ ΑΡΟΔΕΚΚΝΥΟΥΝ ΤΗ ΑΣΦΑΛΗ ΔΚΑΙΕΣΗ ΤΗΣ ΚΛΥΟΣ, ΤΗΝ 
ΑΞΚΟΡΟΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΥΟΣ ΚΑΚ ΤΟΥΣ ΤΕΛΚΚΟΥΣ ΧΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΥΟΣ 

9 ΡΚΣΤΟΡΟΚΗΣΗ ΖΥΓΚΣΤΚΚΗΣ ΔΚΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΚΚΗΣ ΔΚΑΙΕΣΗΣ 

10 
ΕΓΓΑΦΑ ΚΔΚΟΚΤΗΤΩΝ Θ ΜΚΣΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΚΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
(ΣΥΜΦΩΝΗΤΚΚΟ, ΑΔΕΚΕΣ, ΤΕΧΝΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ) 

11 
ΕΓΓΑΦΑ ΚΔΚΟΚΤΗΤΟΥ Θ ΜΚΣΙΩΜΕΝΟΥ ΡΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ  (ΣΥΜΦΩΝΗΤΚΚΟ, ΕΓΓΑΦΑ, 
ΤΕΧΝΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ) παρ. 9.2.Δ 

12 
ΕΓΓΑΦΑ ΚΔΚΟΚΤΗΤΟΥ Θ ΜΚΣΙΩΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΓΟΥ  (ΣΥΜΦΩΝΗΤΚΚΟ, 
ΑΔΕΚΕΣ, ΤΕΧΝΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ)   

13 ΜΗΝΚΑΚΟ ΧΟΝΟΔΚΑΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΛΥΟΣ ΑΡΠ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΚΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

14 ΥΡΕΥΙΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΟΔΟΧΗΣ ΡΕΚΟΚΣΜΕΝΗΣ  ΧΗΣΗΣ ΡΛΩΤΟΥ ΑΡΠ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

15 ΒΕΒΑΚΩΣΗ ΡΚΣΤΟΛΗΡΤΚΚΗΣ ΚΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

16 ΥΡΕΥΙΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΡΟΣΩΡΚΚΟΥ  ΚΑΚ ΑΡΟΔΕΚΚΤΚΚΑ ΚΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΣΩΡΚΚΟΥ 

17 ΥΡΕΥΙΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΚΣΗΣ ΡΟΣΩΡΚΚΟΥ 

18 ΥΡΕΥΙΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΗΨΗΣ  ΜΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΚΑΣ ΚΑΚ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΚΑΣ   

 

Πίλαθαο Απαηηνχκελσλ Γηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.   

 

16REQ004360276 2016-05-11



 

Διαγωνισμός για την «Μεταφορά και τελική διάθεση 3.600 τόνων αφυδατωμένης ιλύος αστικών λυμάτων από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας, χρονικής διάρκειας 9 μηνών»             σελ 24 από 78 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

εκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86, πξέπεη λα θέξνπλ 

ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη λα ππνγξάθνληαη 

 απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ή  

 φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο,  

 

Ζ ππεύζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά από ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη 

ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά ην λφκν αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηνπ 

ηδξχκαηνο πνπ ηα εθδίδεη θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν αλάδνρνο, δελ εθδίδεη θάπνην 

έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ απηά πνπ δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

αλσηέξσ πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 

δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζηελ νπνία ζα 

βεβαηψλεηαη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Η 

ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο θαη αιινδαπψλ ππνςεθίσλ. 

 

Όπνπ ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε αλαθέξεηαη Τπεχζπλε Γήισζε ελλνείηαη Τ.Γ. ηνπ 

λ.1599/1986, φζνλ αθνξά ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ Διιάδα. Όζνλ αθνξά 

ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ αιινδαπή, ελλνείηαη αληηζηνίρσο είηε Τ.Γ. ηνπ 

λ.1599/1986, σο άλσ, είηε έλνξθε δήισζε, είηε γηα ηα θξάηε πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

δήισζε, επίζεκε δήισζε πνπ γίλεηαη απφ ηελ ζπκκεηέρνπζα επηρείξεζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο 

αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 

εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. 
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Θα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 

182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 

εηψλ . 

 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

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

ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ζεκαίλεη ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. 

Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

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

 

   Αλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία – δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ ππνβιεζνχλ ή δελ είλαη 

έγθπξα ή είλαη ειιηπή, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 ΔΓΓΤΖΔΗ  

 

   Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή 

ζηα θξάηε κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 (Α΄ 139) 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. 

   Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.  

   ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο γξακκαηίνπ ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ππέξ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ην πεξηερφκελν ηεο παξαθαηαζήθεο πξέπεη λα αλαθέξεη 

φηη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ 4281/14.  

   Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα.  

   ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο 

έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ.  
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Α. ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 

- Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο εθηφο 

ηνπ  Φ.Π.Α.  

- Η εγγχεζε απηή ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 30 (ηξηάληα) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κεηά ηελ 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  

- Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ζα ηελ εθδψζεη, πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: εκεξνκελία έθδνζεο, ηνλ εθδφηε, ην φηη απεπζχλεηαη ζηε 

Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαιχπηεη θαη ηελ πιήξε επσλπκία θαη 

ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη.  

- Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ.  

 

 

Β. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 

- Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο , εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα πνζφ ίζν 

κε ην 5% (πέληε επί ηνηο εθαηφ) ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο  ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

  12.1 Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

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

εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεη ε παξνύζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε 

ειεθηξνληθό θάθειν, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), 
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ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)».  

 

 

12.3 Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη  

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

[*(ππν)θάθεινο : θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα ] 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε 

ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ 

εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα 

 

12.3.1 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 

ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά.  

ηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά  ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 10 ηεο παξνχζαο. 

Η Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, 

ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ 

λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

 

Δθφζνλ απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην 

ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη 

ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.  

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη 
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θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. (φπνπ ιακβάλνπλ ην 

ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο), εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα 

δηθαηνινγεηηθά). Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ 

ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ 

ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ 

ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο 

αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ 

εθδνζεί/ζπληαρζεί  απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ 

ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά είλαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο.  

 

 

12.3.2 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

 

ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Παξφρνπ Τπεξεζηψλ). 

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε 

κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή 

πξνζθνξάο ηελ ηηκή κε δχν (2) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε 

ηνπ πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ Σηκή Αλαθνξάο πνπ ηίζεηαη ζηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε . 
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Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη 

απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα 

επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη ηα 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ζε κνξθή pdf (Σεχρνο 2 Μειέηεο «Έληππν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο» κε θπζηθή θαη ςεθηαθή ππνγξαθή). 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή (ήηνη ην πνζνζηφ 

έθπησζεο), ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ  

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε έθδνζε εληάικαηνο απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, βάζεη ηεο αλαιεθζείζαο δαπάλεο ζε βάξνο 

ησλ νηθείσλ πξνυπνινγηζκψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2016 θαη 2017.  

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ζε ρξφλν 

πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαη θαηφπηλ ζεσξήζεσο  ηνπ 1
νπ

 εληάικαηνο απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ  

 

1. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 30 εκεξψλ. Πξνζθνξά πνπ 

νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

2. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

3. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε κειέηε είλαη γηα ελλέα (9) 

κήλεο, ή ζε θάζε πεξίπησζε φηαλ ν αλάδνρνο νινθιεξψζεη ηελ δηαρείξηζε πνζφηεηαο 
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ίζεο κε ηξεηο ρηιηάδεο εμαθφζηνπο ηφλνπο (3.600) αθπδαησκέλεο ηιχνο αζηηθψλ 

ιπκάησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηηκψκελε παξαγφκελε πνζφηεηα ηιχνο 

4. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

5. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

6. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην 

φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., 

κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο 

παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην 

φξγαλν. 

7. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

8. ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά ζα αθνξά ζην ζύλνιν ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο 

ηεο Μειέηεο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ δειαδή ζηηο …………θαη ώξα 

8:30 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε εκέξα δελ είλαη εξγάζηκε ζα 

γίλεη αθξηβψο ηελ επφκελε εξγάζηκε.  

 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» . 

 

Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά 

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 

16REQ004360276 2016-05-11



 

Διαγωνισμός για την «Μεταφορά και τελική διάθεση 3.600 τόνων αφυδατωμένης ιλύος αστικών λυμάτων από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας, χρονικής διάρκειας 9 μηνών»             σελ 31 από 78 

γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

– Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε 

ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη 

πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ 

λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Αλ ε ζπλεδξίαζε ηεο αξκφδηα πηζηνπνηεκέλεο ζην ζχζηεκα Δπηηξνπήο δελ θαηαζηεί δπλαηή 

ηελ εκέξα ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο (ι.ρ. απεξγία ησλ ππαιιήισλ, βιάβε 

ζην ΔΗΓΗ, ππεξεζηαθνί ιφγνη, θιπ), αλαβάιιεηαη γηα ηελ επνκέλε εκέξα κεηά απφ ηελ 

αξρηθή εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηελ ίδηα ψξα. Αλ ε εκέξα απηή είλαη αξγία, ν Γηαγσληζκφο 

αλαβάιιεηαη γηα ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα ψξα. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ε Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη κε ηειενκνηνηππία ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

φινπο ηνπο Γηαγσληδφκελνπο γηα ηελ αλαβνιή θαη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο λέαο ζπλεδξίαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην θψιπκα ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε λέα εκέξα θαη ψξα, ε σο άλσ 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Μεηά ηελ 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 γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο: 

• Η αξκφδηα Δ.Γ., πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηά 

πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Η αξκφδηα Δ.Γ. ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ 

θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 
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• Η αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνζθνξψλ . 

• Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο. 

• Η Δ.Γ. ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ 

απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο 

παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ δίδνληαη νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο ε επηηξνπή κπνξεί θαηά ηελ θξίζε 

ηεο λα κελ θάλεη δεθηή ηελ πξνζθνξά. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 

 Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζ’ φζνλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή είλαη 

θξηηήξην ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο.  

 Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ε νπνία 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα πεξί θαηαθχξσζεο ή κε. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 ΔΝΣΑΔΗ - ΠΡΟΦΤΓΔ  

 

18.1 Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ, ή ηεο 

ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζε απηφλ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, σο εμήο:  

 

α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ 

Μέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ηειεπηαία γλσζηνπνίεζε (δεκνζίεπζε) ηεο 

δηαθήξπμεο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη νη εκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε 

εμεηάδεηαη απφ ηελ Δ.Γ. θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ην 
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δηαγσληζκφ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. 

ε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ είλαη αξγία, ηφηε 

κεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.   

 

β. Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηόλ.  

Μφλν απφ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ ή απνθιεηζζέληα απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην.  

Τπνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηνπ 

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

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

ηελ Δ.Γ., ε νπνία ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζην 

Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ην νπνίν ηειηθά απνθαζίδεη.  

18.2 Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 

   Ο αλάδνρνο ζπλερίδεη λα έρεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθήξπμε. Τπνρξενχηαη 

δε, ζε πξνζεζκία εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 

θαη ηελ πξάμε ηνπ Πξνζπκβαηηθνχ Διέγρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Υ., λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο απηψλ, ε νπνία ζα είλαη ίζε πξνο πέληε επί ηνηο εθαηφ 

(5%) επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ρσξίο ΦΠΑ 23%.  

 

πγθεθξηκέλα κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην 

φξγαλν, ν αλάδνρνο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

   Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ 

ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Παξφρνπ πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηελ 

Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 
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Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη αληίζεηνπο φξνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

- Σνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

- Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.  

- Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο.  

- Σν πξνο Τπεξεζία Αληηθείκελν .  

- Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή.  

- Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο.  

- Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

- Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο.  

- Σνλ ηξφπν παξαιαβήο.  

- Σνλ ηξφπν πιεξσκήο.  

- Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

- Σνλ ηξφπν επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ. 

- Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο.  

 

   Η ζχκβαζε ζα γίλεη ζε έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. θαη ζα ππνγξαθεί απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

   Δάλ ν αλάδνρνο δελ εκθαληζζεί ζηηο αλσηέξσ πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή 

δελ πξνζθνκίζεη ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο, εθαξκφδνληαη γη’ 

απηφλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

 Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

 ηε ζχκβαζε (επηβεβαίσζε ηεο επηζηνιήο πξφζεζεο «Letter of Intent») κεηαμχ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ηεο κνλάδαο Σειηθήο Γηάζεζεο.   

 ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αζηηθήο επζχλεο γηα ζπιινγή, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε 

ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο.  

 ην αληίγξαθν ζχκβαζεο απνιχκαλζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ κε λφκηκε εηαηξεία 

απνιχκαλζεο. 

 Σν Δπηθπξσκέλν Υξνλνδηάγξακκα ηεο κεηαθνξάο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ φηη κεηά ηελ θφξησζε ηεο ηιχνο απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ν ίδηνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη 

δηάζεζή ηεο. 

 

 Σα αλσηέξσ ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο θαη λα αθνινπζήζεη ε ππνγξαθή ηεο. 
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ΑΡΘΡΟ 20 

 ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά 

πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 

ΦΔΚ Β’ 1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

4155/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 

ιήγεη ζε ελλέα (9) κήλεο, ή ζε θάζε πεξίπησζε έσο εμάληιεζεο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο . 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22
 

 
 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΠΑΡΑΓΟΖ 

 

 Η  παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

παξαιαβήο θαη κεηά απφ έιεγρν απηψλ θαηά ηελ θξίζε ηεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ 

 

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

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

φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

2. Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ΄ απηφλ 

νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 50 ηνπ ΠΓ 28/1980 
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ΑΡΘΡΟ 24 

 ΔΠΗΛΤΖ   ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.4155/13, ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 , ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010,  ηνπ ΠΓ 28/80, 

φπσο ηζρχνπλ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ αιιηψο, αξκφδηεο είλαη νη Γηθαζηηθέο 

Αξρέο ηεο Υαιθίδαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ 

 

Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε  θαη ηηο θξαηήζεηο   πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Υ..            

 

 

ΆΡΘΡΟ 26 

ΣΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο, αιιά 

θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη γλσξίδεη ηα ζηνηρεία ησλ έξγσλ. 

 

ΆΡΘΡΟ 27 

ΕΓΚΡΙΕΙ 

Σεο έγθξηζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο έρεη πξνεγεζεί ε κε αξηζκφ  …./2016 Απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη ηα ηεχρε θαζψο θαη 

νη φξνη ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

ΥΑΛΚΗΓΑ   ΖΖ/ΜΜ/2016 

 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

 

 

ΠΑΓΧΝΖ ΥΡΖΣΟ 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ 
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

Υ Α Λ Κ Ι Γ Α  

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  

 

 

 

 

«Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηόλσλ αθπδαησκέλεο ηιύνο αζηηθώλ ιπκάησλ από 

ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 

κελώλ» 

 

 

 

2. ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

Σσλ Φπζηθψλ πξνζψπσλ, Δηαηξεηψλ ή Κνηλνπξαμηψλ θ.ι.π., 

 

……………………………………………………………………………………………………

…… 

 

………………………………………………………………………………………..…………

…….. 

 

κε  έδξα:  …………………………….………   νδφο:  ………….……………………………  

 

αξηζκ.:  ……………………………  Σ.Κ.:  ………………..……………...………………….  

 

Σει.:  …………………..…………… Fax.:  ………………….…………….……………….. 
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Πξνο: 

 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε  Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο  Υαιθίδαο  

 

Δπηηξνπή  δηεμαγσγήο  ηνπ  Γηαγσληζκνχ 

 

Νενθχηνπ 69, ΥΑΛΚΙΓΑ 

 

Αθνχ έιαβα γλψζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο 

Παξνρήο Τπεξεζίαο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο 

θαη ρσξίο επηθχιαμε φια απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο Τπεξεζίαο κε ηελ αθφινπζε 

ηηκή επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Μειέηεο. 

 

4. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ     ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Α / 

Α 

 

Περιγραθή   Εργαζιών 

Δαπάνη καηά 

ηον 

Προϋπολογιζ

μό Μελέηης  

(€) 

Δαπάνη ανά 

ηόνο 

αθσδαηωμένη

ς ιλύος καηά 

ηον 

Προϋπολογιζ

μό Μελέηης  

(€) 

Ποζοζηό έκπηωζης 

ανά ηόνο 

αθσδαηωμένης ιλύος 

Ολογράθως και 

Αριθμηηικώς                  

 

 

 

 

 

1 

 

«Μεηαθνξά θαη 

ηειηθή δηάζεζε 3.600 

ηόλσλ αθπδαησκέλεο 

ηιύνο αζηηθώλ 

ιπκάησλ από ηηο 

εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Υαιθίδαο, ρξνληθήο 

δηάξθεηαο 9 κελώλ» 

 

 

 

 

 

 

 

414.000,00 

 

 

 

 

 

 

115,00€ 

 

 

 

 

 

 

………………………

……. 

(νινγξάθσο) 

 

 

 

 

 

………………………. 

(αξηζκεηηθψο) 
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Γαπάλε   (κεηά ηελ έθπησζε) 

 

………… € 

 

 

 

Φ.  Π.  Α.    ( 23 % )         

..……….. € 

 

 

 

 

 

 

πλνιηθή Γαπάλε   ( κε  

ΦΠΑ) 

 

………….€ 

 

 

 

 

 

 

……………. / ……….. / 2 0 1 6 

Ο Πξνζθέξσλ 

 

 

………………………………………………………………………….. 

(Ονομαηεπώνυμο υπογραθόνηων και ζθραγίδα) 
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

Υ Α Λ Κ Ι Γ Α  

 

 

 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 

 

 

 

 

«Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηόλσλ αθπδαησκέλεο ηιύνο αζηηθώλ ιπκάησλ από 

ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 

κελώλ» 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 
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Η παξνχζα Σερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν «Μεηαθνξά θαη 

ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηόλσλ αθπδαησκέλεο ηιύνο αζηηθώλ ιπκάησλ από ηηο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 

κελώλ». Οη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ) ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο βξίζθνληαη 

ζηελ Νήζν Παζά θαη ζηελ Νέα Αξηάθε. 

 

Σν αληηθείκελν ησλ αηηνπκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη ε ζπιινγή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 

θφξησζεο θαη κεηαθνξάο, αθπδαησκέλεο ηιχνο (ΔΚΑ190805, κε επηθίλδπλν ζηεξεό 

απόβιεην) απφ ηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ) ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο, πξνο 

ηειηθή δηάζεζε ζε λφκηκε κνλάδα επεμεξγαζίαο. Κάζε δξνκνιφγην απνκάθξπλζεο ηιχνο ζα 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο σθέιηκνπ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 10 ηφλσλ. Ο πξνζσξηλφο 

ρψξνο απνζήθεπζεο αθπδαησκέλεο ηιχνο ηνπ Κ.Λ.Υ., δελ μεπεξλά ηα 400m
3
 ελψ ηνπ 

Κ.Δ.Λ.Ν.Α. ηα 25m
3
. Η νπνηαδήπνηε πξνηεηλφκελε ππεξεζία, πξέπεη λα γίλεη κε γλψκνλα ην 

γεγνλφο φηη νη πξνζσξηλνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα μεπεξλνχλ 

ζε πιεξφηεηα ην 50% ζην Κ.Λ.Υ. θαη ην 80% ζην Κ.Δ.Λ.Ν.Α. Η εθηηκψκελε παξαγφκελε 

πνζφηεηα αθπδαησκέλεο ηιχνο ζε κεληαία βάζε δίλεηαη παξαθάησ : 

 Δ.Δ.Λ. Νήζνπ Παζά (Κ.Λ.Υ.): 380 – 350 ηφλνη αλά κήλα 

 Δ.Δ.Λ. Νέαο Αξηάθεο (Κ.Δ.Λ.Ν.Α.): 20 - 50 ηφλνη αλά κήλα 

 

 

Ο αλάδνρνο γηα ην έξγν ηεο ζπιινγήο ηεο ηιχνο απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη΄ ειάρηζην, ηνλ εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ πνπ 

θαίλεηαη παξαθάησ : 

 

 Μεράλεκα Έξγνπ ηύπνπ Φνξησηήο. 

 Ορήκαηα ζηεγαλήο θαξόηζαο (Αλαηξεπόκελεο Καξόηζαο ή άιινπ ηύπνπ) 

σθέιηκνπ θνξηίνπ θαη’ ειάρηζηνλ 10 - 20 ηόλσλ. 

 Πισηό κέζν αδεηνδνηεκέλν γηα ηελ κεηαθνξά νρεκάησλ. 

 

 

i) Νήζνο Παζά (Κ.Λ.Υ.) 

 

 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηε απνκάθξπλζε ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο ζηηο ΔΔΛ ηεο Νήζνπ 

Παζά απφ ηνλ θαηάιιειν ρψξν απνζήθεπζεο ηιχνο πνπ δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. Η 

θφξησζε ηεο ηιχνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν θνξησηή πνπ ζα δηαζέηεη ν 

αλάδνρνο απφ θαηάιιειν ρεηξηζηή γηα ην ελ ιφγσ κεράλεκα έξγνπ. Δλ ζπλερεία κεηά ηε 

θφξησζε, ε ελαπφζεζε ηεο ηιχνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα θνξηεγά 

νρήκαηα θαη κεηά ζε πισηφ κέζν πνπ ζα δηαζέηεη ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ησλ αλσηέξσ 

έκθνξησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ, πνπ νθείιεη λα δηαζέζεη ν αλάδνρνο. Σν πισηφ ζα κεηαθέξεη 
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ηηο πνζφηεηεο ηεο ηιχνο απφ ηε Νήζν Παζά έσο ηελ Δπβντθή Αθηή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Κ.Λ.Υ.  

 

 

 

Ο αλάδνρνο ηηο εκέξεο ηεο θφξησζεο ηεο ηιχνο, ζα επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ πισηνχ κέζνπ γηα 

ηελ δηέιεπζε ζηελ λεζίδα ζε νρήκαηα φπσο: θνξηεγά (πνπ ζα κεηαθέξνπλ πιηθά, ρεκηθά 

αλαιψζηκα, αδξαλή θαη αληαιιαθηηθά), βπηηνθφξσλ/απνθξαθηηθψλ νρεκάησλ, κεραλήκαηα 

έξγσλ, αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ή άιια νρήκαηα κε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα έσο 20 ηφλσλ, 

γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΔΤΑΥ. Η ρξήζε ηνπ πισηνχ κέζνπ γηα ηνλ παξαπάλσ 

ζθνπφ, ζα επηηξέπεηαη γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κεηαθηλήζεηο ηνπ κέζνπ απφ θαη πξνο ηελ 

λεζίδα (δχν απνπιεχζεηο απφ ηελ Δπβντθή Αθηή). Η ΓΔΤΑΥ δεζκεχεηαη φηη δελ ζα κεηαθέξεη 

επηθίλδπλεο, ηνμηθέο ή εθξεθηηθέο χιεο κε ην πισηφ κέζν ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ ζα 

παξαθσιχεηαη ην έξγν ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη Τπεχζπλε Γήισζε 

πνπ ζα θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα απνδέρεηαη ηελ ρξήζε ηνπ πισηνχ γηα 

ηα αλσηέξσ. 

 

Η απνθνκηδή ηεο ηιχνο απφ ηνπο ρψξνπο ηεο Νήζνπ Παζά κε ηελ πξναλαθεξφκελε 

κεζνδνινγία ζα αλαθέξεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζε κεληαία 

βάζε, πνπ ζα πξνζθνκηζζεί. Η πινπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα ζπκθσλείηαη θάζε θνξά 

κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

Σέινο, Ο αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηφζν 

γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηεο απνθπγήο ηπρφλ δηαξξνψλ 

πνζνηήησλ ηιχνο θαηά ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζε ηνπ πισηνχ κέζνπ θαη ησλ θνξηεγψλ.  

 

 

 

ii) Νέα Αξηάθε (Κ.Δ.Λ.Ν.Α.) 

 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηε θφξησζε ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο ηεο ΔΔΛ ηεο Νέαο Αξηάθεο 

απφ θαηάιιειν ρψξν απνζήθεπζεο ηεο ηιχνο πνπ δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. Η θφξησζε ηεο 

ηιχνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν θνξησηή πνπ δηαζέηεη ν αλάδνρνο θαζψο 

θαη θαηάιιειν ρεηξηζηή ηνπ αλαδφρνπ γηα ην ελ ιφγσ κεράλεκα έξγνπ. Δλ ζπλερεία κεηά ηε 

θφξησζε, ε ελαπφζεζε ηεο ηιχνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηάιιεια νρήκαηα πνπ ζα δηαζέηεη 

ν Αλάδνρνο κε ζθνπφ ηελ κεηαθνξά πξνο ηε κνλάδα ηειηθήο δηάζεζεο αθπδαησκέλεο ηιχνο. 

 

Η απνθνκηδή ηεο ηιχνο απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κ.Δ.Λ.Ν.Α. κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε κεζνδνινγία ζα αλαθέξεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ 

έξγνπ, πνπ ζα πξνζθνκηζζεί. Η πινπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα επηβεβαηψλεηαη θάζε 

θνξά κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
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iii) ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΖ ΗΛΤΟ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ  

 

Γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηιχνο θαη απφ ηηο δχν εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑ 

Υαιθίδαο, ν αλάδνρνο νθείιεη φπσο ρξεζηκνπνηήζεη ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα νρήκαηα. Η 

λφκηκε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξηεγνχ ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη’ ειάρηζηνλ 

10 ηφλνη.  

 

Με επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ, νη επηβιέπνληεο ή άιια φξγαλα ηεο ΓΔΤΑΥ, κπνξνχλ 

λα παξαθνινπζνχλ ην έξγν ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ηεο ηιχνο 

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πνπ  δε δηαζέηνπλ ηα παξαπάλσ νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά κε 

επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη δε αθπδαησκέλεο ηιχνο, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

δηαγσληζκφ κε ζπλεξγαδφκελνπο ηδηνθηήηεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ηέηνησλ θνξηεγψλ κε 

ηηο πξνυπνζέζεηο: (α) ζα ππάξρεη ζρεηηθφ έγθπξν ζπκθσλεηηθφ, (β) ζηελ ηερληθή ηνπο 

πξνζθνξά ζα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη (γ) φζα νρήκαηα ρξεζηκνπνηεζνχλ, φπσο ζα δεισζνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή πεξηβαιινληηθή άδεηα ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ (άδεηα 

κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα ΔΚΑ 19 08 05). Ο Τπνςήθηνο κπνξεί λα 

πξνζζέζεη θαη λέα θνξηεγά ζην ζηφιν κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, αξθεί λα έρνπλ θαηάιιεια ζπκπεξηιεθζεί ζην αληηθείκελν αδεηνδφηεζεο θαη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. (ηα αληίγξαθα ζα είλαη θαηάιιεια 

επηθπξσκέλα).  

 

Γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ δηαξξνψλ θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξάο ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο, ε 

θάιπςε ηεο θαξφηζαο θφξησζεο είλαη επηβεβιεκέλε. Η θάιπςε, ζα γίλεηαη θαη’ ειάρηζην κε 

κφληκν, κεραληθά (ρεηξνθίλεηα ή ειεθηξνθίλεηα) ζπξφκελν, ζηεγαλφ κνπζακά. Σν κήθνο ηεο 

θαξφηζαο, κε καδεκέλν ην κνπζακά, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα παξαιάβεη ην ζχλνιν ηνπ 

θνξηίνπ.  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ ρψξνπ θφξησζεο, ην ρψξν ειηγκψλ, ηελ πξφζβαζε θιπ. Ο έιεγρνο απηφο παξνπζία ησλ 

ππεπζχλσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., είλαη ππνρξεσηηθφο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, θαη φπνηνο 

αλαδεηρζεί αλάδνρνο δελ ζα κπνξεί λα επηθαιεζηεί «ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο», «ηνπηθέο 

δπζθνιίεο» θιπ γηα λα κελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φπσο απνξξένπλ απφ 

ηε ζχκβαζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 

Ο ρεηξηζηήο ηνπ θνξηεγνχ ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη ηελ πξνζήθνπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα 

ψζηε λα κελ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε δεκηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο θαη ζα πξέπεη 

απνιχησο λα πινπνηεί ηεο ππνδείμεηο ηνπ ππεχζπλνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ηφζν ησλ ΔΔΛ ηεο 

Νήζνπ Παζά φζν θαη ηηο Δ.Δ.Λ Νέαο Αξηάθεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν αλάδνρνο ζα 

αλαιάβεη πιήξσο ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο. Θα πξέπεη λα ηεξεί θαη λα παξαδίδεη 
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ζηε ΓΔΤΑ Υαιθίδαο ακέζσο ηα πξσηφηππα δπγνιφγηα πνπ ζα παξαιακβάλεη κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ απφ ηε κνλάδα δηάζεζεο.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ,  ν αλάδνρνο  

ππνρξενχηαη φπσο πξνβαίλεη ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπο κε ηδίνπ ηχπνπ νρήκαηα, 

κεδελίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 

 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή άιινπ ζπκβάληνο, πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηαξξνή ηιχνο 

θαηά ηελ θφξησζε κε ηνλ θνξησηή ή απφ ην θνξηεγφ, ε ΓΔΤΑΥ δελ ζα έρεη θακία επζχλε θαη 

ε απνθαηάζηαζε, θαζαξηζκφο θαη ηειηθά ε κεηαθνξά ηεο δηαξξένπζαο ηιχνο ζηνλ ρψξν 

ηειηθήο δηάζεζεο, ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη θφζηνο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

iv) ΕΤΓΗΖ ΣΧΝ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΖ ΗΛΤΟ 

 

Η δχγηζε ησλ πνζνηήησλ αθπδαησκέλεο ηιχνο γηα θάζε φρεκα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

εγθεθξηκέλε γεθπξνπιάζηηγγα πνπ ζα ππνδείμεη ε αλαζέηνπζα αξρή ζηνλ αλάδνρν βξηζθφκελε 

ζε απφζηαζε εληφο 20 ρηιηνκέηξσλ απφ θάζε εγθαηάζηαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  ε 

πεξίπησζε φπνπ ε δχγηζε ησλ πιηθψλ δελ κπνξεί πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 

γεθπξνπιάζηηγγα, ηφηε ν αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηε δχγηζε ηεο ηιχνο πνπ έρεη παξαιάβεη ζηε 

δηαθξηβσκέλε γεθπξνπιάζηηγγα πνπ δηαζέηεη ε κνλάδα ηειηθήο δηάζεζεο. ε απηή ηε 

πεξίπησζε ην απνηέιεζκα ηεο δχγηζεο δε ζα ακθηζβεηείηαη απφ ηα κέξε θαη ζα απνηειεί βάζε 

ππνινγηζκνχ γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

v) ΥΧΡΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΓΗΑΘΔΖ 

 

Οη πνζφηεηεο ηεο  ηιχνο αθνχ ζπιιερζνχλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο 

ΓΔΤΑ Υαιθίδαο ζηα νρήκαηα ηνπ αλαδφρνπ ζα κεηαθέξνληαη ηειηθψο ζε λφκηκε κνλάδα 

ηειηθήο δηάζεζεο.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζχκβαζε ζε ηζρχ κε αδεηνδνηεκέλε  κνλάδα Σειηθήο 

Γηάζεζεο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θσδηθνχ ΔΚΑ 190805, ε 

νπνία ζα θαιχπηεη ηελ αηηνχκελε αλακελφκελε εκεξήζηα θαη κεληαία πνζφηεηα. Η 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεκέλε δπγηζηηθή δηάηαμε θαη έθδνζε 

έγθπξσλ δπγνινγίσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ρψξνο κεηαθφξησζεο, ν ρψξνο απηφο πξέπεη λα δηαζέηεη 

θαηάιιειε άδεηα. 

 

Η κνλάδα ηειηθήο δηάζεζεο απνζηέιιεη ζηνλ αλάδνρν θαη απηφο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κεηά 

απφ θάζε παξαιαβή θαη επεμεξγαζία πνζνηήησλ ηιχνο, ην αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ ηειηθήο 
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δηάζεζεο. Σα πηζηνπνηεηηθά ηειηθήο δηάζεζεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα δπγνιφγηα 

πνπ ζα εθδίδνληαη απφ ηελ λφκηκε κνλάδα ηειηθήο δηάζεζεο. 

 

 

vi) ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Ο αλάδνρνο κεηά απφ θάζε εθθφξησζε ππνρξενχηαη σο κεηαθνξέαο λα θαζαξίδεη θαη 

λα απνιπκαίλεη ηνλ εμνπιηζκφ κεηαθνξάο ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ. Οη ελέξγεηεο πιχζεο θαη 

απνιχκαλζεο θαζνξίδνληαη κέζσ ηεο βεβαίσζεο απνιχκαλζεο ηελ νπνία ππνγξάθεη ν 

δηαρεηξηζηήο ηεο κνλάδνο απνιχκαλζεο θαη παξακέλεη ζηνλ αλάδνρν. 

  

vii) ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη νξίδεηαη γηα ελλέα κήλεο (9)  ή ζε θάζε πεξίπησζε φηαλ ν αλάδνρνο νινθιεξψζεη ηελ 

δηαρείξηζε πνζφηεηαο ίζεο κε ηξεηο ρηιηάδεο εμαθφζηνπο ηφλνπο (3.600) αθπδαησκέλεο ηιχνο 

αζηηθψλ ιπκάησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηηκψκελε παξαγφκελε πνζφηεηα ηιχνο. 

 

Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ επί νθηαψξνπ (δέζκεπζε 

πισηνχ κέζνπ) γηα ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, πνπ ζα εθηειείηαη ε κεηαθνξά, ζχκθσλα κε ην 

Υξνλνδηάγξακκα Μεηαθνξάο. Η νπνηαδήπνηε πξνηεηλφκελε ππεξεζία, πξέπεη λα γίλεη κε 

γλψκνλα ην γεγνλφο φηη: 

 

1. νη πξνζσξηλνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαμχ δχν κεηαθνξψλ δελ 

πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα μεπεξλνχλ ζε πιεξφηεηα ην 50% ζην Κ.Λ.Υ. θαη ην 80% 

ζην Κ.Δ.Λ.Ν.Α. θαη  

2. ηελ νινθιεξσηηθή απνκάθξπλζε ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο απφ ηνπο πξνζσξηλνχο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο κεηά  απφ  θάζε  κεηαθνξά  

 

ΥΑΛΚΙΓΑ  22/01/2016 

 

           Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ     ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ   

  

                    ΠΑΠΑΓΖΜΑ ΜΑΡΗΑ                       ΚΑΝΑΡΖ Σ. 

              ΓΗΠΛ. ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥ.                 ΥΖΜΗΚΟ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ./ ΔΕΤΑΥ 

 

                 ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

   ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

Υ Α Λ Κ Ι Γ Α  

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 

 

 

 

«Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηόλσλ αθπδαησκέλεο ηιύνο αζηηθώλ ιπκάησλ από 

ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 

κελώλ» 

 

 

 

 

 

4. ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν   1 
νλ

 Αληηθείκελν    -    Οξηζκνί 

 

Άξζξν   2 
νλ

 Δθηέιεζε  ηεο  ύκβαζεο 

 

Άξζξν   3 
νλ

 Πξνζσπηθό  - Ορήκαηα - Τπνρξεώζεηο  ηνπ  Αλαδόρνπ   

 

Άξζξν   4 
νλ

 Ακνηβή  –  θξαηήζεηο 

 

Άξζξν   5 
νλ

 Δγγπήζεηο 

 

Άξζξν   6 
νλ

 Πνηληθέο  ξήηξεο  -  Έθπησζε  αλαδόρνπ  -  Αλσηέξα  βία 

 

Άξζξν   7 
νλ

 Δπζύλε  ηνπ  Αλαδόρνπ 

 

Άξζξν   8 
νλ

 Γεληθά  θαζήθνληα,  επζύλεο,  ππνρξεώζεηο  ηνπ  Αλαδόρνπ 

 

Άξζξν   9 
νλ

 Γηαθνξέο  -  Γηαθσλίεο  -  Αλσηέξα  βία 

 

Άξζξν   10 
νλ

 Έθπησζε  Αλαδόρνπ  -  Γηάιπζε  ύκβαζεο 

 

Άξζξν   11 
νλ

 Γηνηθεηηθή  -  Γηθαζηηθή  επίιπζε  δηαθνξώλ 

 

Άξζξν   12 
νλ

 Ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη γιώζζα επηθνηλσλίαο 
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Άξζξν   1 
νλ 

 

Ειζαγωγή 

Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο  : ΓΔΤΑ Υαιθίδαο 

 

Δξγνδφηεο - Αλαζέηνπζα αξρή : ΓΔΤΑ Υαιθίδαο 

 

Αλάδνρνο : Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλνπξαμία ζηελ νπνία ζα 

αλαηεζεί ε Παξνρή Τπεξεζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

«Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηφλσλ αθπδαησκέλεο 

ηιχνο αζηηθψλ ιπκάησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, ρξνληθήο 

δηάξθεηαο 9 κελψλ». 

 

Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν  ηεο 

χκβαζεο  ή  αμία  ηεο χκβαζεο 

: Η πξνβιεπφκελε απφ ηε χκβαζε Ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ 

 

 

χκβαζε : Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ 

Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα 

ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ  ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ 

ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 

πκβαηηθά Σεχρε : Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ 

Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ καδί κε ηα ηεχρε ηα νπνία ην 

ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ, φπσο αλαγξάθνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1.1 ηεο Δ..Τ 

 

Σεχρε Γηαγσληζκνχ  Κάζε ηεχρνο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη δηαηίζεηαη 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηαδηθαζίαο: 

 

 Η Γηαθήξπμε Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο 

 Σν Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 Η Σερληθή Πεξηγξαθή 

 Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

 Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) 

 Ο Πξνυπνινγηζκφο  

 Σν Σηκνιφγην Μειέηεο  
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1     Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  (Δ..Τ.) 

 

 Η παξνχζα Δ..Τ. απνηειείηαη απφ 12 άξζξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παξφληνο) θαη 

πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Tα εηδηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο "Γηαθήξπμε", ελψ ην αληηθείκελν θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζχκβαζεο ζην Σεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 

Σα παξαθάησ ηεχρε, καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα πνπ πξνζαξηψληαη ζ' απηά ηα 

ζπκπιεξψλνπλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη 

ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο: 

 

 Η Γηαθήξπμε Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο 

 Σν Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Αλαδφρνπ 

 Η Σερληθή Πεξηγξαθή 

 Η  Παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

 Ο Πξνυπνινγηζκφο θαη ην Σηκνιφγην Μειέηεο 

 

 

Άξζξν   2 
νλ 

 

Εκηέλεζη ηης ζύμβαζης 

 

2.1   Σόπνο  θαη  ρξόλνο 

 

 2.1.1 Η παξερφκελε ππεξεζία πεξηιακβάλεη ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά θαη ηειηθή 

δηάζεζε ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο ηεο ΓΔΤΑΥ. Χο εθ ηνχηνπ, ηφπνο εξγαζίαο 

ηνπ Αλαδφρνπ είλαη νη φινη νη ρψξνη (πρ: νη ζέζεηο πξνζσξηλήο απφζεζεο ηεο 

αθπδαησκέλεο ηιχνο ηνπ Κέληξνπ Λπκάησλ Υαιθίδαο (Κ.Λ.Υ.) θαη ηνπ 

Κέληξνπ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Νέαο Αξηάθεο (Κ.Δ.Λ.Ν.Α.), νη νδνί 

κεηαθνξάο ηεο ηιχνο, θ.α.) πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ηεο ηιχνο. 

 

 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. 
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 2.1.2 Μαδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

αλάζεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν, θαιείηαη απηφο λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ 

κέζα ζε 5 εκέξεο. Σν ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

εξγνδφηε ν Πξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑΥ. 

 

 2.1.3 Η πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 

ελλέα (9) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. ή ζε θάζε 

πεξίπησζε φηαλ ν αλάδνρνο νινθιεξψζεη ηελ δηαρείξηζε πνζφηεηαο ίζεο κε 

ηξεηο ρηιηάδεο εμαθφζηνπο ηφλνπο (3.600) αθπδαησκέλεο ηιχνο αζηηθψλ 

ιπκάησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηηκψκελε παξαγφκελε πνζφηεηα ηιχνο. Γηα 

ην δηάζηεκα απηφ νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ακνηβή ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 

ηεο παξνχζαο. 

 

 

2.2   ύκβαζε  – Οξηζκόο εθπξνζώπνπ 

 

 2.2.1 Η ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί, απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε 

εμνπζηνδνηεκέλν θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ, ν νπνίνο κνλνγξάθεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ 

Σεπρψλ. 

 

 2.2.2 Δπί πιένλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα νξίζεη 

αλαπιεξσηή εθπξφζσπν πνπ ζα έρεη ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο κε ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν εάλ αξρηθά δελ έρεη νξίζεη. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ 

εθπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ θνηλνπνηείηαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλαδφρνπ 

ζηνλ εξγνδφηε, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ησλ 

θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ κειψλ ηνπ ζε πεξίπησζε 

Αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ 

ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΓΔΤΑΥ. 

 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ εθπξνζψπσλ 

γλσζηνπνηείηαη νκνίσο ζηνλ εξγνδφηε. Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν ή ζηελ παιηά δηεχζπλζε ζεσξνχληαη 

ηζρπξέο, εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ. 

 

 2.2.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θαη ηνλ 

αλαπιεξσηή εθπξφζσπν ηνπ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην εάλ 

απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα πξφζσπα απηά εμνπζηνδνηνχληαη λα 

ελεξγνχλ θαη' εληνιή ηνπ, λα ηνλ εθπξνζσπνχλ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε, λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε 

δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ, θαηφπηλ 

πξνζθιήζεσο νξγάλσλ ηνπ εξγνδφηε, ζε ζπλαληήζεηο κε φξγαλα ειέγρνπ / 
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παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

          2.3  Η ΓΔΤΑΥ ζα  νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ Αλάδνρν ηνπο 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

 

 

 

 

2.4 Τπνβνιή Ζκεξνινγίνπ από ηνλ Αλάδνρν 

 

  Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή εκεξνινγίνπ αλαγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην ηεχρνο "Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ". 

 

 

 

Άξζξν   3 
νλ 

 

Προζωπικό  - Οτήμαηα - Τποτρεώζεις  ηοσ  Αναδότοσ 

 

3.1 Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο απφ ηελ λνκνζεζία 

θαη ζχκθσλα κε ηηο άδεηεο πνπ έρνπλ ιεθζεί εηδηθφηεηεο. Σν ππφ ηνπ Αλαδφρνπ 

δηαηηζέκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ «Μεηαθνξά 

θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηφλσλ αθπδαησκέλεο ηιχνο αζηηθψλ ιπκάησλ απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 

κελψλ», πξέπεη λα έρεη ηα ππφ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζφληα. 

 

 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θαιχπηεη λφκηκα ηελ Παξνρή Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

θαηαζηξψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ην Μεληαίν Υξνλνδηάγξακκα Μεηαθνξάο ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κεραληθά κέζα, νχησο ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη εχξπζκε κεηαθνξά θαη δηάζεζε ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο. 

 

 Η απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ θαη' 

άηνκν θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο απηνχ είλαη ππνρξέσζε ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

 

3.2 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πιεξψλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ νρεκάησλ, πισηνχ κέζνπ θαη κεραλεκάησλ 

έξγνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηα εκεξνκίζζηα, κηζζνχο, εηζθνξέο, έμνδα 

θίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεί.  
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Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί φηη κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε 

ΓΔΤΑΥ έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ άκεζε απνπνκπή θάζε 

αλίθαλνπ ή απείζαξρνπ ηνπ ηερληθνχ ππαιιειηθνχ ή εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Αλαδφρνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί, ε ΓΔΤΑΥ έρεη ην δηθαίσκα λα 

πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηαιιήισλ πξνζψπσλ κε άιια πνπ ζα ακείβνληαη 

απφ ηελ ΓΔΤΑΥ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.  

Ο Αλάδνρνο ή εθπξφζσπνο απηνχ ζα έρεη ηαθηηθή επηθνηλσλία ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο 

ην κήλα κε ηνπο αξκφδηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΓΔΤΑΥ. θνπφο ηεο επηθνηλσλίαο ζα 

είλαη ε ζπδήηεζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε παξνχζα παξνρή ππεξεζηψλ.  

Η ΓΔΤΑΥ 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.  

 

3.4 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα, πισηά κέζα θαη κεραλήκαηα 

έξγσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ηζρχνληεο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο, δει. ηηο 

ηζρχνπζεο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δξγνδφηε. 

 

Ο Δξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζδηνξίδεη θαη λα θξίλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ή 

φρη ησλ θάζε θχζεσο κεραληθψλ κέζσλ θαη ζπλαθψλ κε απηά εηδψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

3.5 Ο αλάδνρνο ηηο εκέξεο ηεο θφξησζεο ηεο ηιχνο απφ ηελ Νήζν Παζά, ζα επηηξέπεη ηελ 

ρξήζε ηνπ πισηνχ κέζνπ γηα ηελ δηέιεπζε ζηελ λεζίδα ζε νρήκαηα φπσο: θνξηεγά 

(πνπ ζα κεηαθέξνπλ πιηθά, ρεκηθά αλαιψζηκα, αδξαλή θαη αληαιιαθηηθά), 

βπηηνθφξσλ/απνθξαθηηθψλ νρεκάησλ, κεραλήκαηα έξγσλ, αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ 

ή άιια νρήκαηα κε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα έσο 20 ηφλσλ, γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο ΓΔΤΑΥ. Η ρξήζε ηνπ πισηνχ κέζνπ γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, ζα επηηξέπεηαη γηα 

δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κεηαθηλήζεηο ηνπ κέζνπ απφ θαη πξνο ηελ λεζίδα (δχν 

απνπιεχζεηο απφ ηελ Δπβντθή Αθηή). 

 

3.6 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ειέγμεη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ ρψξνπ θφξησζεο, ην ρψξν ειηγκψλ, ηελ πξφζβαζε θιπ. Ο έιεγρνο απηφο παξνπζία 

ησλ ππεπζχλσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., είλαη ππνρξεσηηθφο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, 

θαη φπνηνο αλαδεηρζεί αλάδνρνο δελ ζα κπνξεί λα επηθαιεζηεί «ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο», 

«ηνπηθέο δπζθνιίεο» θιπ γηα λα κελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φπσο 

απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 

3.7 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθπαηδεχζεη θαηάιιεια ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη λα ηεξεί φια ηα 
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αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. 

 

3.8 ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή άιινπ ζπκβάληνο, πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

δηαξξνή ηιχνο θαηά ηελ θφξησζε κε ηνλ θνξησηή ή απφ ην θνξηεγφ, ε ΓΔΤΑΥ δελ ζα 

έρεη θακία επζχλε θαη ε απνθαηάζηαζε, θαζαξηζκφο θαη ηειηθά ε κεηαθνξά ηεο 

δηαξξένπζαο ηιχνο ζηνλ ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο, ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη θφζηνο ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 

 

 

Άξζξν   4 
νλ 

 

Αμοιβή – κραηήζεις 

 

4.1 Ο Αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά. 

 

ην Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ αλαγξάθνληαη: 

 

 1. Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ 

 

 2. Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ νινθιεξψζεθαλ 

 

 3. Σν πιεξσηέν πνζφ. 

 

 4. Ο αλαινγψλ Φ.Π.Α. 

 

  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμε 

ησλ ρξεκάησλ: 

 

    α). Σηκνιφγην. 

 

 β). Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

 

     γ). Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ πξφθεηηαη γηα 

θπζηθφ πξφζσπν, ή ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε 

ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ, θιπ), φηαλ πξφθεηηαη γηα  λνκηθφ 

πξφζσπν. Οη ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

φισλ ησλ κειψλ ηνπο. 

 

    δ). Γηπιφηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο ηπρφλ θξαηήζεσλ πνπ νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 
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 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη' αίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. 

 

 

  

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 ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ, ΠΔΓΜΔΓΔ, TEE θιπ. 

 

   β) Η ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ 

Αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή θάζε Λνγαξηαζκνχ. 

 

4.2 Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο ιεηηνπξγηθά 

έμνδα, έμνδα κεηαθηλήζεσλ, πξφζζεηα εηδηθά θαη γεληθά έμνδα π.ρ. ζηαιίεο θ.α., θαζψο 

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 ππνρξεψζεσλ ηνπ).  

 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

 

4.3 Νόκηζκα 

 

 Tα 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. 

 

4.4 Χξάξην Τπεξεζηώλ 

 

            Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ επί νθηαψξνπ 

(δέζκεπζε πισηνχ κέζνπ) γηα ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, πνπ ζα εθηειείηαη ε κεηαθνξά, 

ζχκθσλα κε ην Υξνλνδηάγξακκα Μεηαθνξάο. Η ππεξεζία πξέπεη λα γίλεη κε γλψκνλα ην 

γεγνλφο φηη: 

 

1. νη πξνζσξηλνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαμχ δχν κεηαθνξψλ 

δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα μεπεξλνχλ ζε πιεξφηεηα ην 50% ζην Κ.Λ.Υ. 

θαη ην 80% ζην Κ.Δ.Λ.Ν.Α. θαη  

2. ηελ νινθιεξσηηθή απνκάθξπλζε ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο απφ ηνπο πξνζσξηλνχο 
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ρψξνπο απνζήθεπζεο κεηά  απφ θάζε  κεηαθνξά.  

 

 

Άξζξν   5 
νλ 

 

Εγγσήζεις 

 

5.1 Δγγύεζε   Καιήο   Δθηέιεζεο 

 

 5.1.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο, ίζε πξνο ην 5 %  επί ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ην ΦΠΑ. 

 

 5.1.2 Δάλ ε εγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδνζεί απφ μέλε Σξάπεδα ηφηε κπνξεί λα είλαη 

ζπληεηαγκέλε ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

 

 5.1.3 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ιήμε 

ηεο χκβαζεο. Δθφζνλ ππάξμεη λφκηκε αηηία γηα ηελ θαηάπησζε ηεο, 

εθδίδεηαη ζρεηηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ../ΓΔΤΑΥ. 

 

5.2 Γεληθνί Όξνη Δγγπήζεσλ 

 

 Η εγγχεζε ηεο παξαγξάθνπ 5.1 ηεο παξνχζαο θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ηνπο ρσξίο θακηά 

δηάθξηζε ηελ πηζηή εθαξκνγή απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε 

απαίηεζε ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ. 

 

Δθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε, απνθαζίδεηαη ε θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ, ή αλάινγνπ πξνο 

ηελ απαίηεζε κέξνπο, ησλ εγγπήζεσλ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ν εξγνδφηεο 

εηζπξάηηεη ηελ εγγχεζε κε έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνο ηνλ εγγπεηή. 

 

Η θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγπήζεσλ δελ εμαληιεί ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα 

απνδεκίσζε ηνπ Δξγνδφηε ζε πεξίπησζε πνπ απηφο ππνζηεί δεκία κεγαιχηεξε ηνπ 

πνζνχ ησλ εγγπήζεσλ. 

 

 

Άξζξν   6 
νλ 

 

Ποινικές ρήηρες - έκπηωζη - ανωηέρα βία 

 

6.1 εκαληηθφηαηε παξάβαζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε κε κεηαθνξά ηεο απαηηνχκελεο 

πνηφηεηαο αθπδαησκέλεο ηιχνο. Η κε ηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο ηνπ 
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Αλαδφρνπ  ζεσξείηαη νπζηψδεο πιεκκέιεηα πνπ πξέπεη άκεζα λα αξζεί ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Η ζπζηεκαηηθή ππαίηηνο εθ κέξνπο ηνπ κε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο 

ηνπ απηήο είλαη ιφγνο δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο θαη έθπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

 

6.2 ε πεξίπησζε πνπ ζπλδπαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθψλ νκάδσλ δελ επηηξέπνπλ 

ηελ είζνδν θαη εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ, ν Αλάδνρνο θαη ε ΓΔΤΑΥ ζα αλαδεηήζνπλ θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο ή 

δηθαζηηθέο εληνιέο γηα λα επηζηξέςεη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ νκαιφηεηα.  

 

 

6.3 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί κε έγγξαθν ηνπ ζηελ ΓΔΤΑΥ ακέζσο θάζε 

πεξίπησζε Αλσηέξαο Βίαο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη απηή ηελ ζχκβαζε. Η 

απφδεημε ηεο Αλσηέξαο Βίαο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ ηειηθήο δηάζεζεο ηεο αθπδαησκέλεο 

ηιχνο ηνπ Αλαδφρνπ αλαθιεζεί γηα νπνηαδήπνηε αηηία πέξαλ Αλσηέξαο Βίαο (θπζηθή 

θαηαζηξνθή θιπ) θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα αλαιάβεη ηε λφκηκε δηάζεζε ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο ρσξίο λα πξνθχςεη 

νπνηνδήπνηε πξφζζεην θφζηνο γηα ηε Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ζε άιιν ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο. 

Γειαδή ην θφζηνο ηεο παξνχζαο παξνρήο ππεξεζίαο, δελ ζα ππεξβαίλεη απηφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε. 

 

ε πεξίπησζε Αλσηέξαο Βίαο ν Αλάδνρνο ζα θάλεη θάζε πξνζπάζεηα λα έξζεη ζε επαθή 

κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΓΔΤΑΥ 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 ζηελ ΓΔΤΑΥ γξαπηή ιεπηνκεξή αλαθνξά 

ησλ ελεξγεηψλ απηψλ. Η ΓΔΤΑΥ ζα είλαη ππεχζπλε 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. 

 

 

Άξζξν   7 
νλ 

 

Εσθύνη ηοσ Αναδότοσ 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
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ππνρξεψζεσλ. Οη αμηψζεηο ηνπ Δξγνδφηνπ θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ή ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

 

Άξζξν   8 
νλ 

 

Γενικά καθήκονηα, εσθύνες, σποτρεώζεις ηοσ Αναδότοσ 

 

8.1 Γεληθέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ 

 

 8.1.1 Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ Γηαθήξπμε κε επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή 

θξίζε θαη αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

 

 8.1.2 Αλ ν Αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ 

απηνχ (ηνπ Δξγνδφηε) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε 

ηε χκβαζε. Δάλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, 

απεπζχλεηαη ζηνλ Δξγνδφηε δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο. 

 

 8.1.3 Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ 

Δξγνδφηε φια ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ παξέιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φηη άιιν αλήθεη ζ' απηφλ. 

 

 8.1.4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ Δξγνδφηε γηα 

πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη 

παξάιιεια ζε εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε. 

 

8.2 Αλάιεςε επζύλεο από ηνλ Αλάδνρν. 

 

 8.2.1 Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα απαιιάζζεη ηνλ Δξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ απφ θάζε 

επζχλε, φζνλ αθνξά ζε νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ή επζχλεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ 

απφ αηχρεκα ή ζάλαην πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 8.2.2 Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, εθηφο 

ησλ πεξηπηψζεσλ λφκηκεο εηζθνξάο ζε ζπγγεληθή εηαηξεία ή λφκηκεο 

ππεξγνιαβίαο πνπ γίλεηαη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γ../ΓΔΤΑΥ. 
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 8.2.3 Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, 

ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο ΓΔΤΑΥ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα 

ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. 

 

 

8.3 

 

Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο Αλαδόρνπ  

 

 8.3.1 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, ΦΠΑ θιπ. 

 

β) ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή 

λνκνζεζία  

 

γ) ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ  

 

δ) εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. 

 

 8.3.2 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 

 

8.4 Αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ην Πξνζσπηθό 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 ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ θιπ.), γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

8.5 Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλώζεηο ζηνλ Σύπν 

 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 

ηεο ΓΔΤΑΥ, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε 
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ηελ παξνρή ππεξεζίαο. 

 

 

8.6 Αιιεινγξαθία ηνπ Αλαδόρνπ κε ηνλ Δξγνδόηε 

 

Tα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΓΔΤΑΥ ζα πξέπεη λα 

απνζηέιινληαη θαη' αξρήλ κε fax, ηα δε πξσηφηππα απηψλ λα απνζηέιινληαη κε 

ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ θαη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 

 

 

Άξζξν   9 
νλ 

 

Διαθορές - διαθωνίες - ανωηέρα βία 

 

9.1 πκβαηηθά ηεύρε 

 

 9.1.1 Tα 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 ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ παξ. 1.1 ηεο 

παξνχζαο. 

 

 9.1.2 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. 

 

9.2 Αλσηέξα Βία  

 

 9.2.1 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. 

 

 9.2.2 Η κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαζηνιήο, δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ 
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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, ε ΓΔΤΑΥ κπνξεί λα 

θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. 

 

Άξζξν   10 
νλ 

 

Έκπηωζη Αναδότοσ - διάλσζη ζύμβαζης 

 

10.1 Έθπησζε Αλαδόρνπ 

 

Δθφζνλ ν Αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε δηαδηθαζία έθπησζεο 

θηλείηαη ππνρξεσηηθά. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε 

θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εξγνδφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

 

10.2 Γηάιπζε ηεο ύκβαζεο 

 

 10.2.1 Η ΓΔΤΑΥ δηθαηνχηαη λα δηαιχζεη ηε χκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

 

 10.2.2 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. 

 

10.3 Λύζε ηεο ύκβαζεο γηα νηθνλνκηθνύο Λόγνπο 

 

Η ΓΔΤΑΥ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηήλ 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 

χκβαζεο, ελψ πηψρεπζε κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζπλεπάγεηαη ηελ δπλαηφηεηα 

ππνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 
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10.4 Λύζε ηεο ύκβαζεο- Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

 

Η ιήμε ηεο χκβαζεο πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηε ΓΔΤΑΥ φπνπ 

βεβαηψλεηαη ε παξνρή ππεξεζίαο θαη φηη έρεη εθηειεζηεί ζχκθσλα κε φιεο ηηο ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5.1 

ηεο παξνχζαο Δ..Τ., κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ βεβαίσζεο. 

 

 

 

Άξζξν   11 
νλ 

Διοικηηική - δικαζηική επίλσζη διαθορών 

 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ΓΔΤΑΥ θαη ηνπ Αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηελ 

ζρεηηθή λνκνζεζία. Η δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Νφκν. 

 

 

Άξζξν   12 
νλ 

Ιζτύοσζα νομοθεζία και γλώζζα επικοινωνίας 

 

12.1 Ννκνζεζία 

 

Η χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην φπσο αλαιπηηθά 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 

12.2 Γιώζζα επηθνηλσλίαο 

 

Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ή 

άιισλ ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη 

νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί εξκελεία ή κεηάθξαζε 

απφ ή / θαη πξνο ηα ειιεληθά, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο 

πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν θαηηζρχεη ησλ 

εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα 
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ΥΑΛΚΙΓΑ  22/01/2016 

 

 

 

    Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ           ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ                           

ΠΑΠΑΓΖΜΑ ΜΑΡΗΑ       ΚΑΝΑΡΖ Σ.              

                

 

ΓΗΠΛ. ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥ.        ΥΖΜΗΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ./ ΔΕΤΑΥ 

 

 

            ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

      ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

Υ Α Λ Κ Ι Γ Α  

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 

 

 

«Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηόλσλ αθπδαησκέλεο ηιύνο αζηηθώλ ιπκάησλ από 

ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 

κελώλ» 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 
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Πεξηερόκελα 

 

 

 

 

Άξζξν 1 
νλ

  Αληηθείκελν    -    Οξηζκνί 

    

Άξζξν 2 
νλ

  Ηζρύνπζεο  δηαηάμεηο 

    

Άξζξν 3 
νλ

  Σόπνο  παξνρήο   ππεξεζηώλ 

    

Άξζξν 4 
νλ

  Πεξηγξαθή  θαη   νπζηώδε   ραξαθηεξηζηηθά  παξνρήο   ππεξεζηώλ 

    

Άξζξν 5 
νλ

  Πξνϋπνινγηζκόο   

    

Άξζξν 6 
νλ

  Γηάξθεηα   παξνρήο   ππεξεζηώλ 

    

Άξζξν 7 
νλ

  Πξνζσπηθό  Αλαδόρνπ  

    

Άξζξν 8 
νλ

  Μειέηε  ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

Δγθαηαζηάζεσλ 

    

Άξζξν 9 
νλ

  Ζκεξνιόγην   

    

Άξζξν 10 
νλ

 

 Αζθάιηζε   πξνζσπηθνύ 

    

Άξζξν 11 
νλ

 

 Σήξεζε ησλ Νόκσλ, αζηπλνκηθώλ θαη ινηπώλ δηαηάμεσλ 

 

Άξζξν 12 
νλ

 

 Παξαθνινύζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο 
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Άξζξν    1 
νλ 

 

Αληηθείκελν   -   Οξηζκνί. 

 

Σν ηεχρνο απηφ ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) αθνξά ζηνπο γεληθνχο φξνπο, 

κε βάζε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο 

κειέηεο, ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ε Παξνρή Τπεξεζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

«Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηφλσλ αθπδαησκέλεο ηιχνο αζηηθψλ ιπκάησλ απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 κελψλ». 

 

Οη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ζα έρνπλ ηελ 

αθφινπζε ζεκαζία :  

 

 Ο φξνο "Κχξηνο ηεο ππεξεζίαο" ή "Δξγνδφηεο" ή "Αλαζέηνπζα Αξρή" είλαη ε Γ.Δ.Τ.Α.  

Υαιθίδαο (Γ.Δ.Τ.Α.Υ.). 

 Ο  φξνο  "Πξντζηακέλε Αξρή" είλαη ην Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.   

 Ο φξνο «Αλάδνρνο», ζεκαίλεη ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε πγγξαθή απηή ή ηκήκαηφο 

ηνπο. Δπίζεο, ηνλ ηπρφλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν λα ελεξγεί 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο.  

 Ο φξνο «χκβαζε» ζεκαίλεη θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην 

αληίζηνηρν άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο.  

 Οη φξνη «Γ..Τ.» θαη «Δ..Τ.» ζεκαίλνπλ ηε Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηελ 

Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.  

 "πκβαηηθφ ηίκεκα" ζεκαίλεη ην πνζφ ηνπ  πκθσλεηηθνχ , ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

 Οη φξνη "κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ" ή " βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν" ή "ζε  βάξνο ηνπ 

Αλαδφρνπ" ή "ρσξίο ηδηαίηεξε  απνδεκίσζε " ζεκαίλεη φηη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ 

πεξηιεθζεί αλνηγκέλεο κέζα ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη 

θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

 "Δγθεθξηκέλν "  θαη " Δγθξίλεηαη " ζεκαίλεη ηελ γξαπηή έγθξηζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

 "Δληνιή" ή "πγθαηάζεζε" ζεκαίλεη ηελ γξαπηή εληνιή ή ζπγθαηάζεζε ηεο  Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

 

 

 

Άξζξν    2 
νλ 

 

Ηζρύνπζεο    δηαηάμεηο 

 

Η εθηέιεζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ 

λνκνζεηεκάησλ. 
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1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  

2. Σηο  δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 28/1980 πεξί εθηέιεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

3. Ο Νφκνο 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

4. Ο λ. 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

5. Ο εγθεθξηκέλνο κε ηελ 30/2011 απφθαζε Γ / ΓΔΤΑΥ Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηεο 

ΓΔΤΑΥ  

6. Σν Π.Γ. 108/2013. 

7. Η  ΚΤΑ νηθ. 411/14/ΦΓ 9.6.4/2013 (ΦΔΚ 21Β/10-01-2013) 

8. Σνπ άξζξνπ  157 παξ. 1
α
) ηνπ λ. 4281/2014 (ΦΔΚ 160 Α/08082014) : Μέηξα ζηήξημεο 

θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

9. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74 Α΄/26-3-2014) Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 

δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

10. Σν Ν. 3548/2007. 

11. Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/4/3/2014(ΑΓΑ:ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο κε ζέκα 

<Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ(ΔΗΓΗ)>. 

12. Σν Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ 

Ν.4254/2014(ΦΔΚ 85/Α/7-4-2014). 

13. Σν κε αξ. πξση. 163/02-01-2014 (ΑΓΑ: ΒΙ6ΣΝ-ΥΝΡ) έγγξαθν ην ΤΠ. Δ. Πεξί 

θαηψηαησλ νξίσλ δεκνζίεπζεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 

2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ. 

14. Σελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013(ΦΔΚ2677/Β/21-10-2013) Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..). 

15. Σελ ΚΤΑ Η.Π. 50910/2727/2003. 

16. Σελ Δγθχθιην κε αξ.πξ.νηθ.:129043/4345/8.7.2011. ηνπ ΤΠΔΚΑ 

17. Σελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 21 κε αξ.πξ.νηθ.:4631.109/12.12.2011 ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

18. Σελ Δγθχθιην ππ’ αξηζκ. 3 κε αξ.πξ.νηθ.:1226.61/12.03.2012 ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

19. Σν πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρψξεζε ε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ην νπνίν 

έιαβε Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) “ ………………” 

20. Σελ ππ΄ αξηζκ. …../2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ  δηαγσληζκνχ. 

21. Σελ αλάξηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δζληθνχ πζηήµαηνο Ηιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (ΔΗ∆Η), ε νπνία έιαβε 

ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο …... 
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Άξζξν    3 
νλ 

 

Σόπνο  παξνρήο   ππεξεζηώλ 

 

Η παξερφκελε ππεξεζία πεξηιακβάλεη ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε ηεο 

αθπδαησκέλεο ηιχνο ηεο ΓΔΤΑΥ. Χο εθ ηνχηνπ, ηφπνο εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη νη φινη 

νη ρψξνη (πρ: νη ζέζεηο πξνζσξηλήο απφζεζεο ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο ηνπ Κέληξνπ Λπκάησλ 

Υαιθίδαο (Κ.Λ.Υ.) θαη ηνπ Κέληξνπ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Νέαο Αξηάθεο (Κ.Δ.Λ.Ν.Α.), νη 

νδνί κεηαθνξάο ηεο ηιχνο, θ.α.) πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο ηιχνο. 

 

 

Άξζξν    4 
νλ 

 

Πεξηγξαθή  θαi   νπζηώδε   ραξαθηεξηζηηθά  παξνρήο   ππεξεζηώλ 

 

 

 Σν θχξην αληηθείκελν ησλ αηηνπκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη ε ζπιινγή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηεο θφξησζεο, ε κεηαθνξά θαη ε  ηειηθή δηάζεζε ζε λφκηκε κνλάδα Σειηθήο Γηάζεζεο 

αθπδαησκέλεο ηιχνο (ΔΚΑ 190805, κε επηθίλδπλν ζηεξεό απόβιεην) απφ εγθαηαζηάζεηο 

ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο. 

 

 ην αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ, ηα έμνδα δηαθίλεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ησλ θαπζίκσλ, ηεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ, πισηψλ κέζσλ 

θαη κεραλεκάησλ έξγσλ, θαζψο θαη νη παληφο είδνπο αζθαιίζεηο (πξνζσπηθνχ, νρεκάησλ, 

κεραλεκάησλ, πισηψλ κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ, θιπ). Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα έμνδα 

ειέγρσλ ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ηνπ πισηνχ κέζνπ θαη νη εξγαζίεο γηα ηηο 

αλαγθαίεο επηζθεπέο απηψλ.  

 

 Ο Αλάδνρνο θαηά ηε θάζε ηεο 9κελεο ιεηηνπξγίαο ζα θαηαγξάθεη ηηο κεηαθνξέο ηεο ηιχνο, 

ζχκθσλα κε ην Μεληαίν Υξνλνδηάγξακκα Μεηαθνξάο πνπ ζα έρεη παξαδψζεη φπσο ζα 

ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ή ηα έθηαθηα ζπκβάληα  (θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, θιπ).  

  

 Η δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζε ελλέα (9) κήλεο ή ζε θάζε πεξίπησζε φηαλ 

ν Αλάδνρνο νινθιεξψζεη ηελ δηαρείξηζε πνζφηεηαο ίζεο κε ηξεηο ρηιηάδεο εμαθφζηνπο 

(3.600) ηφλνπο αθπδαησκέλεο ηιχνο αζηηθψλ ιπκάησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηηκψκελε 

παξαγφκελε πνζφηεηα ηιχνο.  

 

 Ο αλάδνρνο ηηο εκέξεο ηεο θφξησζεο ηεο ηιχνο απφ ηελ Νήζν Παζά, ζα επηηξέπεη ηελ 

ρξήζε ηνπ πισηνχ κέζνπ γηα ηελ δηέιεπζε ζηελ λεζίδα ζε νρήκαηα φπσο: θνξηεγά (πνπ 

ζα κεηαθέξνπλ πιηθά, ρεκηθά αλαιψζηκα, αδξαλή θαη αληαιιαθηηθά), 

βπηηνθφξσλ/απνθξαθηηθψλ νρεκάησλ, κεραλήκαηα έξγσλ, αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ή 
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άιια νρήκαηα κε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα έσο 20 ηφλσλ, γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ΓΔΤΑΥ. Η ρξήζε ηνπ πισηνχ κέζνπ γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, ζα επηηξέπεηαη γηα δχν (2) 

ηνπιάρηζηνλ κεηαθηλήζεηο ηνπ κέζνπ απφ θαη πξνο ηελ λεζίδα (δχν απνπιεχζεηο απφ ηελ 

Δπβντθή Αθηή).  

 

 Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ επί νθηαψξνπ (δέζκεπζε 

πισηνχ κέζνπ) γηα ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, πνπ ζα εθηειείηαη ε κεηαθνξά, ζχκθσλα κε 

ην Υξνλνδηάγξακκα Μεηαθνξάο. Η νπνηαδήπνηε πξνηεηλφκελε ππεξεζία, πξέπεη λα γίλεη 

κε γλψκνλα ην γεγνλφο φηη: 

 

3. νη πξνζσξηλνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαμχ δχν κεηαθνξψλ δελ 

πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα μεπεξλνχλ ζε πιεξφηεηα ην 50% ζην Κ.Λ.Υ. θαη ην 80% 

ζην Κ.Δ.Λ.Ν.Α. θαη  

4. ηελ νινθιεξσηηθή απνκάθξπλζε ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο απφ ηνπο πξνζσξηλνχο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο κεηά  απφ θάζε  κεηαθνξά.  

 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηφζν γηα 

ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., 

αιιά θαη ηεο απνθπγήο ηπρφλ δηαξξνψλ πνζνηήησλ ηιχνο θαηά ηελ θφξησζε θαη 

εθθφξησζε ηνπ πισηνχ κέζνπ θαη ησλ θνξηεγψλ. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ ηειηθήο δηάζεζεο ηεο αθπδαησκέλεο 

ηιχνο ηνπ Αλαδφρνπ αλαθιεζεί γηα νπνηαδήπνηε αηηία πέξαλ Αλσηέξαο Βίαο (θπζηθή 

θαηαζηξνθή θιπ) θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

αλαιάβεη ηε λφκηκε δηάζεζε ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο ρσξίο λα πξνθχςεη νπνηνδήπνηε 

πξφζζεην θφζηνο γηα ηε Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ζε άιιν ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο. Γειαδή ην θφζηνο 

ηεο παξνχζαο παξνρήο ππεξεζίαο, δελ ζα ππεξβαίλεη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε.    

 

 

 Σα νρήκαηα γηα ηηο κεηαθνξέο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ αληηκεηψπηζεο 

εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. ζθνχπεο, θηπάξηα, γάληηα, ζαθνχιεο θ.ι.π.). Δπίζεο γηα ηελ 

απνθπγή ηπρφλ δηαξξνψλ θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξάο ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο, ε θάιπςε 

ηεο θαξφηζαο θφξησζεο είλαη επηβεβιεκέλε. Η θάιπςε, ζα γίλεηαη θαη’ ειάρηζην κε 

κφληκν, κεραληθά (ρεηξνθίλεηα ή ειεθηξνθίλεηα) ζπξφκελν, ζηεγαλφ κνπζακά. Σν κήθνο 

ηεο θαξφηζαο, κε καδεκέλν ην κνπζακά, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα παξαιάβεη ην ζχλνιν ηνπ 

θνξηίνπ.  
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Άξζξν   5 
νλ 

 

Πξνϋπνινγηζκόο   

 

Ο Πξoυπoιoγηζκφο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ «Μεηαθνξά θαη ηειηθή 

δηάζεζε 3.600 ηφλσλ αθπδαησκέλεο ηιχνο αζηηθψλ ιπκάησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 κελψλ», αvέξρεηαη ζηo 

πoζφ ησv ηεηξαθνζίσλ δεθαηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ  (414.000,00 €). ηo παξαπάλσ πoζφ 

δεv πεξηιακβάvεηαη o θφξoο πξoζηηζέκεvεο αμίαο (ΦΠΑ  23 %), ν νπνίνο βαξχλεη ηελ 

ΓΔΤΑΥ. 

 

 

Άξζξν   6 
νλ 

 

Γηάξθεηα   παξνρήο   ππεξεζηώλ 

 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Παξνρή Τπεξεζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ «Μεηαθνξά θαη ηειηθή 

δηάζεζε 3.600 ηφλσλ αθπδαησκέλεο ηιχνο αζηηθψλ ιπκάησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 κελψλ» είλαη ελλέα (9) 

κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. ή ζε θάζε πεξίπησζε φηαλ ν αλάδνρνο 

νινθιεξψζεη ηελ δηαρείξηζε πνζφηεηαο ίζεο κε έμη ρηιηάδεο ηφλνπο (3.600) αθπδαησκέλεο 

ηιχνο αζηηθψλ ιπκάησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηηκψκελε παξαγφκελε πνζφηεηα ηιχνο. 

 

 

Άξζξν    7 
νλ 

 

Πξνζσπηθό  Αλαδόρνπ 

 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο απφ ηελ λνκνζεζία θαη 

ζχκθσλα κε ηηο άδεηεο πνπ έρνπλ ιεθζεί εηδηθφηεηεο. Σν ππφ ηνπ Αλαδφρνπ δηαηηζέκελν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ «Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 

3.600 ηφλσλ αθπδαησκέλεο ηιχνο αζηηθψλ ιπκάησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 κελψλ», πξέπεη λα έρεη ηα ππφ ησλ 

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. 

 

Σν πξνζσπηθφ πξέπεη  λα έρεη ιάβεη γλψζε θαη ζρεηηθή εθπαίδεπζε, γηα ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο 

(πεξηβαιινληηθέο, πγεηνλνινγηθέο θαη θαλφλσλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο) πνπ δηέπνπλ ηελ 

αθπδαησκέλε ηιχ.  

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ππεχζπλν γηα ην Πξνζσπηθφ ηνπ, ν νπνίνο ζα ην 

ζπληνλίδεη θαη ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΥ. 
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Άξζξν   8 
νλ 

 

Μειέηε  ησλ ζπλζεθώλ ηεο Παξνρή Τπεξεζίαο 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ ρψξνπ θφξησζεο, ην ρψξν ειηγκψλ, ηελ πξφζβαζε θιπ. Ο έιεγρνο απηφο παξνπζία ησλ 

ππεπζχλσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., είλαη ππνρξεσηηθφο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη φπνηνο 

αλαδεηρζεί αλάδνρνο δελ ζα κπνξεί λα επηθαιεζηεί «ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο», «ηνπηθέο 

δπζθνιίεο» θιπ γηα λα κελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φπσο απνξξένπλ απφ 

ηε ζχκβαζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

Η παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο 

φξνπο ηεο χκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο ηνπ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  

 

 

 

 

Άξζξν    9 
νλ 

 

Ζκεξνιόγην   

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ζε φιν ην δηάζηεκα, απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηελ 

πεξάησζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο, «Ηκεξνιφγην» κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ 

Μεληαίνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο Μεηαθνξάο.  

 

Πην αλαιπηηθά ζην Ηκεξνιφγην ζα θαηαγξάθνληαη ηα πην θάησ :  

 

 Καηαγξαθή ησλ εκεξνκεληψλ θάζε κεηαθνξάο. 

 Καηαγξαθή ησλ εκεξνκεληψλ δηάζεζεο ησλ θνξηίσλ ζηνλ ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο. 

 Καηαγξαθή φισλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο νδεγνχο θαη ρεηξηζηέο. 

 Καηαγξαθή θάζε έθηαθηνπ ζπκβάληνο ή ελέξγεηαο πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηηο εκεξνκελίεο 

κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο (αηπρήκαηα, θηι.) 

 Οη ψξεο εξγαζίαο αλά εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο. 

 Κάζε εληνιή, νδεγία, δηεπθξίληζε, παξαηήξεζε θ.ι.π. απφ ηελ Τπεξεζία  ζηνλ Αλάδνρν.  

 

Σν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ θξαηείηαη ζε δχν (2) αληίγξαθα, φπνπ κεηά ηελ ζπκπιήξσζε θαη 

ππνγξαθή απηψλ, έλα αληίηππν παίξλεη ε ΓΔΤΑΥ θαη ην άιιν κέλεη ζην ζηέιερνο ηνπ βηβιίνπ 

θαη θξαηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν.  
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Άξζξν    10 
νλ 

 

Αζθάιηζε   πξνζσπηθνύ. 

 

Ο Αλάδνρνο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη 

πξνζσπηθφ, νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγνπ θαη πισηφ κέζν, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη επηιερζεζφκελεο απφ ηνλ 

αλάδνρν αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δχλαληαη λα αζθαιίδνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα/ην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο ή/θαη επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί γηα ην έξγν αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή λνκνζεζία.  

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο λα αζθαιίδεη ζε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ην πισηφ ελ γέλεη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα 

ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο δεκίεο. 

 

 

 

 

Άξζξν    11 
νλ 

 

Σήξεζε ησλ Νόκσλ, αζηπλνκηθώλ θαη ινηπώλ δηαηάμεσλ 

 

Ο Αλάδνρνο, σο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ θ.ι.π., έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

αλαθνηλψλεη ζηελ ΓΔΤΑΥ ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ, ζρεηηθά κε ηα 

ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθάιεηαο θ.ι.π., πνπ ζα απεπζχλνληαη ή ζα θνηλνπνηνχληαη 

ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο «Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 

ηφλσλ αθπδαησκέλεο ηιχνο αζηηθψλ ιπκάησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 κελψλ». 

 

Ο Αλάδνρνο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ππνρξεψλεηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηνπο Νφκνπο, ηα Γηαηάγκαηα  θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ Κξάηνπο , ηηο Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο 

θαη Γηαηαγέο, θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε Γεκνηηθήο ή Γεκφζηαο 

Αξρήο πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηνλ Αλάδνρν 

θαη γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζίαο «Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηφλσλ αθπδαησκέλεο 

ηιχνο αζηηθψλ ιπκάησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, 

ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 κελψλ». 
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Άξζξν    12 
νλ 

 

Παξαθνινύζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο  

 

Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο.  

 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο 

Παξνρήο Τπεξεζίαο, ζε Αξκφδην Τπάιιειν ηεο ΓΔΤΑΥ.  

 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο 

πνπ δίλνληαη κέζα ζηα ζπκβαηηθά πιαίζηα γηα ηελ θαλνληθή θαη έληερλε  εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο.  

 

Σν φηη ε ΓΔΤΑΥ παξαθνινπζεί ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ 

νπνηαδήπνηε επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή θαη ηνπο ηζρχνληεο 

λφκνπο.  

           

 

 

 Υαιθίδα, 22/01/2016 

 

 

         Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ      ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ  

      ΠΑΠΑΓΖΜΑ ΜΑΡΗΑ       ΚΑΝΑΡΖ Σ. 

 

 

            ΓΗΠΛ. ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥ.       ΥΖΜΗΚΟ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ./ ΔΕΤΑΥ 

 

 

ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

Υ Α Λ Κ Ι Γ Α  

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 

 

«Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηόλσλ αθπδαησκέλεο ηιύνο αζηηθώλ ιπκάησλ από 

ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 

κελώλ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   
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                       ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πξνυπνινγηζκφο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

Μεηαθερόμενη ποζόηηηα από Κ.Λ.Υ. (Νηζίδα Παζά)

Μεηαθερόμενη ποζόηηηα από Κ.Δ.Λ.Ν. Αρηάκης

ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΟΣΗΣΑ

Μηνιαίο κόζηος Ferry Boat (ζσμπεριλαμβάνεηαι η θόρηωζη ηων οτημάηων μεηαθοράς ζηη Νηζίδα Παζά) 

Α) Κόςτοσ Ferry Boat ανά τόνο ιλφοσ (μεταφορά 350τν ιλφοσ/μήνα)

ΚΟΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΔΤΑΥ Δ ΔΓΚΑΣ. ΓΙΑΘΔΗ ΣΗΝ  ΚΑΒΑΛΑ ΜΔ ΟΥΗΜΑ ΩΦ. ΦΟΡΣ. 15 ΣΟΝ.

Απόζηαζη δρομολογίοσ Υαλκίδα Καβάλα

Κόζηος διοδίων με επιζηροθή

Κόζηος καηανάλωζης πεηρελαίοσ

Κόζηος οδηγού και οτήμαηος (μιζθοί, ζσνηήρηζη, αζθάλεια, αδειοδοηήζεις, κ.λπ.)

σνολικό κόζηος μεηαθοράς

Β) Κόςτοσ μεταφοράσ ανά τόνο ιλφοσ (για όχημα ωφζλιμου φορτίου 15τν)

Γ) Σζλοσ διάθεςησ τελικοφ αποδζκτη (gate fee)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (Α+Β+Γ)

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: ''ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΗ (3.600) ΑΦΤΔΑΣΩΜΕΝΗ ΙΛΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟ 

ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΗ ΔΕΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ (9)'' 

ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
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 Άξα ν πξνυπνινγηζκφο έρεη σο εμήο: 

 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  
ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡ.: 

«Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 

ηόλσλ αθπδαησκέλεο ηιύνο αζηηθώλ 

ιπκάησλ από ηηο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Υαιθίδαο ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 κελώλ» 

ΤΓΡΔΤΖ      ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΥΑΛΚΗΓΑ 

 ΣΔΥΝΗΚΖ   ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΫΠ.: 414.000,00 € (άλεπ ΦΠΑ 23%) 

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Η  Μ Ο      

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ         ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΗΜΟΛ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ   

(Σ ) 

ΣΗΜΖ      

ΜΟΝΑΓΟ 

(Σ) 

ΓΑΠΑΝΖ € 

«Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηόλσλ 

αθπδαησκέλεο ηιύνο αζηηθώλ ιπκάησλ από ηηο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 κελώλ, 

γηα ην έηνο 2016» 

Άξζξν  1 3.600,00 115,00 € 414.000,00 € 

Γεληθό    άζξνηζκα     414.000,00 € 

Φ.  Π.  Α.             23 % 95.220,00 € 

πλνιηθή    Γαπάλε.   (€) 509.220,00 € 

 

Υαιθίδα, 22/01/2016 

                         

                  Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ      ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ                                                                                                               

    ΠΑΠΑΓΖΜΑ ΜΑΡΗΑ                       ΚΑΝΑΡΖ Σ. 

 

 

        ΓΗΠΛ. ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥ.        ΥΖΜΗΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ./ ΔΕΤΑΥ 

 

          ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

                ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

Υ Α Λ Κ Ι Γ Α  

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ : 

 

 

 

«Μεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηόλσλ αθπδαησκέλεο ηιύνο αζηηθώλ ιπκάησλ από 

ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο ρξνληθήο δηάξθεηαο 9 

κελώλ» 

 

 

 

 

 

 

 

7. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ    ΟΡΟΙ 

 

ηηο  ηηκέο  ηoπ  παξφληνο  ηηκoιoγίoπ  πεξηέρνληαη  oη  παξαθάησ  δαπάλεο 

 

1.1 Οη θάζε θχζεσο δαπάvεο γηα ηo θάζε εηδηθφηεηαο πξoζσπηθφ, δειαδή: κηζζoί, 

εκεξoκίζζηα,  δαπάvεο θηvήζεσο, ηαηξηθήο πεξηζάιςεσο, έθηαθηεο ακoηβέο (π.ρ. 

αξγίεο γηα ηηο oπoίεο θαηαβάιιεηαη εκεξoκίζζηo), oη δηάθoξεο εηζθoξέο ππέξ 

Αζθαιηζηηθψv Οξγαvηζκψv Κχξηαο θαη Δπηθoπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Σακείσv, Γψξα 

Υξηζηoπγέvvσv θαη Πάζρα, επίδoκα θαη εκεξoκίζζηα αδείαο, απoδεκηψζεσο ιφγσ 

απoιχζεσο θιπ ζχκθσvα κε ηηο ηζρχoπζεο δηαηάμεηο. Σέιoο δε θάζε λφκηκε 

ππoρξέσζε θαη εv γέλεη επηβάξπλζε πoπ αθoξά ζηεv εθηέιεζε φισλ ησv θχξησλ θαη 

βoεζεηηθψλ εξγαζηψv γηα ηεv πιήξε παξoρή ησv ππεξεζηψv. 

1.2 Οη δαπάλεο γηα αλαιψζηκα (θαχζηκα θαη πιηθά ζπληήξεζεο, αληαιιαθηηθά θ.ι.π.) ησλ 

νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ηνπ πισηνχ κέζνπ. 

1.3 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ αζθαινχο 

δηάζεζεο, θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο ζηελ λφκηκε κνλάδα 

ηειηθήο δηάζεζεο. 

1.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ πισηνχ 

κέζνπ. 

1.6 Όιoη oη θφξoη, θξαηήζεηο ππέξ ηoπ Γεκoζίoπ ή ηξίησv πoπ ζα ηζρχoπv θαηά ηεv 

εκέξα δεκoπξάηεζεο ηoπ έξγoπ θαη πξνβιέπνληαη ζηελ Γηαθήξπμε. 

1.7 Οη δαπάλεο έθδoζεο πάζεο θχζεσο εγγπεηηθψv επηζηoιψv 

1.8 Οη δαπάλεο δεκoζηεχζεσλ ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ηεο Γεκoπξαζίαο θ.ι.π. 

1.9 Οη δαπάλεο αζθάιηζεο θαη απoδεκίσζεο ηoπ Αλαδφρoπ γηα αηπρήκαηα πoπ ηπρφv 

πξoθιεζoχv ζηoπο εξγαδφκεvoπο ή ηξίηoπο. Οη δαπάλεο αζθάιηζεο ησv  πιηθψv, 

oρεκάησv, κεραλεκάησv έξγνπ, πισηνχ κέζνπ θαη κνλάδαο ηειηθήο δηάζεζεο πoπ 

ρξεζηκoπoηoχvηαη απφ ηov Αvάδoρo. 

1.10 Η δαπάλε γηα φια ηα απαηηoχκεvα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησv 

εξγαδoκέvσλ. 

1.11 Οη δαπάλεο ηπρφλ θεξπθείσλ,  ζπκκεηoρήο ζηε δεκoπξαζία, ζχληαμε ζπκβάζεσο. 

1.12 Σα πάζεο θχζεσο γεληθά έμoδα ηoπ αλαδφρoπ. 

 

 

 ηηο ηηκέο δεv πεξηιακβάλεηαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) ν νπνίνο βαξχλεη 

ηνλ θχξην ηεο ππεξεζίαο. 
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ΣIΜΗ      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Άξζξν   1 
νλ 

 

Γηα ηεv παξνχζα Παξνρή Τπεξεζηψλ δειαδή: 

 γηα ηηο θαηά ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο 

απαηηνχκελνπ επηζηεκνληθνχ, ηερληθνχ, εξγαηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

ζπιινγή, κεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε 3.600 ηφλσλ αθπδαησκέλεο ηιχνο αζηηθψλ 

ιπκάησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, 

ρξνληθήο δηάξθεηαο 9κελψλ, 

 γηα ηηο πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, θαζαξηζκφ, έιεγρν, 

αζθάιηζε, ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ, πισηνχ κέζνπ θαη κνλάδαο ηειηθήο 

δηάζεζεο ηεο ηιχνο,  

 γηα ηηο δαπάλεο γηα πάζεο θχζεσο εξγαζίεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή 

Πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε ηεο κειέηεο, 

 

ε ηηκή γηα ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε ζε λφκηκε κνλάδα ηειηθήο δηάζεζεο, 

ελφο (1) ηφλνπ αθπδαησκέλεο ηιχνο δηακνξθψλεηαη:   

 

ΔΤΡΧ  (Οινγξάθσο):     Δθαηόλ δέθα πέληε €. 

  

(Αξηζκεηηθώο): 115,00 € 

 

                                              

 

                                      ΥΑΛΚΙΓΑ    22/01/2016 

 

 

        Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ    ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ                                                                                           

      ΠΑΠΑΓΖΜΑ ΜΑΡΗΑ               ΚΑΝΑΡΖ Σ. 

 

 

    ΓΗΠΛ. ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥ.                ΥΖΜΗΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

          Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ./ ΔΕΤΑΥ 

 

 

    ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

            ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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