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      ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      

       

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  ΠΡΔΒΔΕΑ  

          (Γ.Δ.Τ.Α.Π) 

ΜΗΘΧΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 2021 ΓΗΑ ΣΖ ΓΔΤΑ ΠΡΔΒΔΕΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 51.093,00  ΔΤΡΧ ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α. 24% 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηε δεκφζηα ζχκβαζε γεληθψλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν 

«Μίζζσζε κεραλεκάησλ 2021 γηα ηε ΓΔΤΑ Πξέβεδαο», πξνυπνινγηζκνχ 51.093,00 επξψ, 

πιένλ Φ.Π.Α. 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ησλ άξζξσλ 53 - 54 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 51.093,00 

€, ζπλ Φ.Π.Α. 24% , ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηεο πηζηψζεηο ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π, θαηά ην έηνο 2021. 

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά 

απφ αλνηθηφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο 

ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 311 ηνπ Ν. 4412/2016.θαη ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ 

Ν.4413/2016 . 

 

ΠΡΔΒΔΕΑ  9/3/2021        9 / 4 /2021 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ      Θεσξήζεθε  

ηαπξνχια Ζιηνπνχινπ                  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο  

                                       Γ.Δ.Τ.Α ΠΡΔΒΔΕΑ  

 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΓΔΤΑΠ                                          ΦΩΣΗΟ ΕΔΡΒΑ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      

         

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  

     ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΠΡΔΒΔΕΑ 

            ( Γ.Δ.Τ.Α.Π) 

ΜΗΘΧΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 2021 ΓΗΑ ΣΖ ΓΔΤΑ ΠΡΔΒΔΕΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 51.093,00  εςπώ ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α. 24% 

 

 

Σ Δ Υ Ν Η Κ Δ   Π Ρ Ο Γ Η Α Γ Ρ Α Φ Δ   

 

 

Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο ηηρ ςπηπεζίαρ 

Ζ παξνχζα αθνξά ηελ «Μίζζσζε κεραλεκάησλ 2021 γηα ηε ΓΔΤΑ Πξέβεδαο», πξνο 

ηε Γ.Δ.Τ.Α. ΠΡΔΒΔΕΑ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε κίζζσζε γηα έλα έηνο 1) Σζάπαο 

ηχπνπ JCB 2)Σζάπαο πεξηζηξεθφκελεο ειαζηηρνθφξαο 3) Φνξηεγνχ αλαηξεπφκελνπ 4) 

Φνξησηή 5) Αεξφζθπξαο  6) θπξηνχ 7) ηζάπαο κε  κπνχκα κήθνπο 10 κέηξα θαη άλσ 

,ζπαζηφ θνπβά θαη θνπβά θφξησζεο ,8) εξππζηξηνθφξν  εθζθαθέα απφ 1.500-2.000 kgr 

(κηθξφ ηζαπάθη). 

 

 

Άπθπο 2ο 

Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 

Ο δηαγσληζκφο γηα ηελ «Μίζζσζε κεραλεκάησλ 2021 γηα ηε ΓΔΤΑ Πξέβεδαο»,  πξνο 

ηε Γ.Δ.Τ.Α. Πξέβεδαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

α) Σνπ Ν. 1069/1980 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κε ηνλ Ν 4483/17. 

β) Σεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3636/2007. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ηα εηδηθά γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α. άξζξα απηνχ (222-

338)θαη ηνπ Ν 4413/2016 . 
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Άπθπο 3ο 

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

 

Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
1. Σα κεραλήκαηα νθείιεη ν κεηνδφηεο λα ηα δηαηεξεί ζε γεληθά θαιή θαηάζηαζε θαη έηνηκα 

γηα εξγαζία φηαλ δεηεζεί. 
2. Γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο ζε πξνγξακκαηηζκέλεο απφ ηελ ΓΔΤΑΠ εξγαζίεο, ν  αλάδνρνο 

ζα εηδνπνηείηαη κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκέξαο εξγαζίαο. 
3. Γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο ζε έθηαθηεο αλάγθεο εληφο ή εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο ηεο 

ΓΔΤΑΠ ζα εηδνπνηείηαη νπνηαδήπνηε ψξα θαη νθείιεη λα παξέρεη ηελ δεηνχκελε εξγαζία 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη εξγαζία ππνρξεσηηθά . ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ε ΓΔΤΑΠ κνλνκεξψο κπνξεί λα ιχζεη ηελ ζχκβαζε θαηαινγίδνληαο ππέξ ηεο 
ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 

4. Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα δειψζεη ηνπο ρεηξηζηέο ησλ 
κεραλεκάησλ νη νπνίνη ζα θαηέρνπλ λφκηκεο άδεηεο ρεηξηζκνχ .Ζ ΓΔΤΑΠ δελ θέξεη θακία 
επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ν ρεηξηζηήο δελ θέξεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα , είλαη 
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Ζ απνδεκίσζε θαη ηα αζθάιηζηξα ρεηξηζηή κερ/ηνο, 
θαχζηκα, δεκηέο θαη ινηπέο ζπληεξήζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, επίζεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί  θαη λα ιακβάλεη φια 
ηα κέηξα αζθαιείαο, ε δε ΓΔΤΑΠ δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.  

5. Ο  αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί εκεξήζην δειηίν απαζρφιεζεο ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ ζα αλαγξάθεη   ηνλ ρεηξηζηή θάζε κεραλήκαηνο , ηνλ ηφπν , ην είδνο 
θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. Θα ππνγξάθεηαη δε απφ ηνλ πξντζηάκελν  ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο  
θαη ζα ζεσξείηαη απφ ηνλ  Σερληθφ Γληε  ηεο ΓΔΤΑΠ .  

6. Ο αλάδνρνο ζα δειψλεη εγγξάθσο ζηελ ΓΔΤΑΠ θάζε κεηαβνιή  ρεηξηζηή ηνπ 
κεραλήκαηνο ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε άδεηα ρεηξηζηή ηνπ 
κερ/ηνο. 

7. ην ηέινο ηνπ κήλα ζα εθδίδεηαη λφκηκν παξαζηαηηθφ  ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δειηία 
θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ ππνγεγξακέλε αξκνδίσο .Ζ εμφθιεζή 
ηνπο ζα γίλεηαη εθ φζνλ έρνπλ παξαιεθζεί νη ππεξεζίεο θαη έρνπλ εγθξηζεί ην αξγφηεξν 
ζε έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ην Γ.. Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία 
κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε εμφθιεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ κεηά ηελ παξαπάλσ έγθξηζε 
αλάινγα κε ηε ξεπζηφηεηα ηνπ ηακείνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ δχλαηαη ν αλάδνρνο λα 
αληηηάμεη ιφγν κε παξνρήο ππεξεζίαο εάλ δελ έρεη εμνθιεζεί ην πξνεγνχκελν 
παξαζηαηηθφ. ε θάζε πεξίπησζε ζε ζπλελλφεζε κε ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη κε 
θαιή δηάζεζε ησλ κεξψλ ζα πξνγξακκαηίδεηαη ε  εμφθιεζε.  
Τπφθεηηαη δε ν κεηνδφηεο ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

8. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαζέηεη άδεηα εκπεηξνηέρλε εξγνιάβνπ ή 
εξγνιεπηηθφ πηπρίν θαη ηα δχν κε θαηεχζπλζε πδξαπιηθά. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
1. Σν εθζθαπηηθφ κεράλεκα (ηζάπα) ηχπνπ JCB ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα εθζθαθήο 

βάζνπο 3,5 κ. ηνπιάρηζηνλ θαη ειαρίζηνπ πιάηνπο 25 cm.ζα θέξεη δε ππνρξεσηηθά 
δαγθάλα. 

2. Ζ αεξφζθπξα (θνκπξεζέξ) ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηε γηα ιφγνπο πξνζπέιαζεο ζε 
ζηελνχο δξφκνπο, κε παξεκπφδηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη λα δηαζέηεη θηλεηά 
κεηαθεξφκελα πηζηφιηα. 

3. Ζ ηζάπα κε πηπζζφκελε κπνχκα κήθνπο 10 κέηξσλ θαη άλσ κε δπλαηφηεηα ζπαζηνχ 
θνπβά θαη θνπβά θφξησζεο. 

4. Σν κηθξφ ηζαπάθη λα έρεη δπλαηφηεηα επειημίαο γηα ιφγνπο πξνζπέιαζεοζε ζηελνχο 
δξφκνπο.  
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Άπθπο 4ο 

Σπόπορ εκηέλεζηρ 

Οη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζηελ  Γ.Δ.Τ.Α. Πξέβεδαο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαη 
ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΑ ΓΗΚΣΤΑ χδξεπζεο – 
απνρέηεπζεο-φκβξησλ , γηα εξγαζίεο ζηηο δεμακελέο φπσο επίζεο ζε θαζαξηζκνχο ξεκάησλ 
θαη αλνηρηψλ αγσγψλ φκβξησλ  απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ  θαη  ζε θάζε άιιε εξγαζία 
αξκνδηφηεηάο ηεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο. 
 

Άπθπο 5ο 

Υπονική διάπκεια 

 Οη ππεξεζίεο πξνο ηε Γ.Δ.Τ.Α. Πξέβεδαο κίζζσζεο κεραλεκάησλ έηνπο 2021 γηα ηελ  

ΦΆΖ Β ζα παξέρνληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη 

31/12/2021 .Γχλαηαη δε λα παξαηαζεί κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ αδηάζεηεο πνζφηεηεο θαη κφλν 

κε απφθαζε ηνπ Γ..  

 

 

Άπθπο 6ο 

Πποϋποθέζειρ 

Οπνηνζδήπνηε επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, απαξαίηεηα ζα πξέπεη: 

α) Να δηαζέηεη άδεηα εκπεηξνηέρλε εξγνιάβνπ ή εξγνιεπηηθφ πηπρίν θαη ηα δχν κε 
θαηεχζπλζε πδξαπιηθά. 

 

 

ΠΡΔΒΔΕΑ  9/3/2021        …./…./2021 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ      Θεσξήζεθε  

ηαπξνχια Ζιηνπνχινπ                  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο  

                                       Γ.Δ.Τ.Α ΠΡΔΒΔΕΑ  

 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΓΔΤΑΠ                                          ΦΩΣΗΟ ΕΔΡΒΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  ΠΡΔΒΔΕΑ  

        (Γ.Δ.Τ.Α.Π.) 

 Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Η  Μ Ο   Μ Δ Λ Δ Σ Ζ   Μ Η  Θ Χ  Ζ  

Μ Ζ Υ Α Ν Ζ Μ Α Σ Χ Ν  2 0 2 1  

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

μίσθωσης 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ Ε 

ΕΤΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ Ε 

ΕΤΡΩ  

45520000 Τςάπασ JCB ώρεσ 1.800 10,50 18.900,00 

45520000 Τςάπασ 

περιςτρεφόμενησ 

ώρεσ 150 31,50 4.725,00 

45520000 Φορτηγοφ 
ανατρεπόμενου 

ώρεσ 900 20,30 18.270,00 

45520000 Φορτωτή ώρεσ 200 18,90 3.780,00 

45520000 Αερόςφυρασ ώρεσ 45 11,20 504,00 

45520000 Σφυριοφ ώρεσ 45 25,20 1.134,00 

45520000 Τςάπασ με  μποφμα ώρεσ 180 10,50 1.890,00 

45520000 Μικρό τςαπάκι ώρεσ 180 10,50 1.890,00 

 ΑΘΡΟΙΜΑ 

Φ.Π.Α. 24% 

51.093,00 

12.262,32 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 63.355,32 

 

ΠΡΔΒΔΕΑ  9/3/2021        9/4/2021 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ      Θεσξήζεθε  

ηαπξνχια Ζιηνπνχινπ                  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο  

                                       Γ.Δ.Τ.Α ΠΡΔΒΔΕΑ  

 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΓΔΤΑΠ                                          ΦΩΣΗΟ ΕΔΡΒΑ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     Α.Π. 1092 

                                         ΠΡΔΒΔΕΑ :  9  - 4  -2021  

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  

    ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  ΠΡΔΒΔΕΑ  

                 (Γ.Δ.Τ.Α.Π.) 

  

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Γ.Δ.Τ.Α.ΠΡΔΒΔΕΑ 

Έρνληαο ππφςε: 

α) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ». 

β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 222-338 απηνχ θαη ηνλ λ. 

4413/2016. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/1980θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κε ηνλ Ν 4483/17 

δ) Σελ αξηζκ. 31/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

           ε) Σελ κε αξηζκφ  26/2021   δηάζεζε πίζησζεο απφ ην Γ.. 

           ζη) Σνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2021 

Πξνθεξχζζεη  ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν 

βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 311 ηνπ Ν. 4412/2016θαη ηνπ άξζξνπ 

46 ηνπ λ 4413/2016 

Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δέθα  (10) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο  ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..). 

Ζ ΓΔΤΑΠ δχλαηαη λα ζηείιεη θαη έγγξαθε πξφζθιεζε ζε ηνπιάρηζηνλ 3 ππνςεθίνπο 

πνπ λα ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ. Με ηελ πξφζθιεζε δελ 

απνθιείνληαη ηπρφλ άιινη ελδηαθεξφκελνη αιιά πεξηνξίδεηαη ην ελδερφκελν κηθξήο 

ζπκκεηνρήο ή θαη αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ ππεξεζία ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α., νηθνλνκηθψλ έηνπο  2021. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά 

γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. Οη πνζφηεηεο θαη ε αμία ησλ πξνο παξνρή 

ππεξεζηψλ είλαη νη αθφινπζεο:  
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CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

μίσθωσης 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ Ε 

ΕΤΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ Ε 

ΕΤΡΩ  

45520000 Τςάπασ JCB ώρεσ 1.800 10,50 18.900,00 

45520000 Τςάπασ 

περιςτρεφόμενησ 

ώρεσ 150 31,50 4.725,00 

45520000 Φορτηγοφ 
ανατρεπόμενου 

ώρεσ 900 20,30 18.270,00 

45520000 Φορτωτή ώρεσ 200 18,90 3.780,00 

45520000 Αερόςφυρασ ώρεσ 45 11,20 504,00 

45520000 Σφυριοφ ώρεσ 45 25,20 1.134,00 

45520000 Τςάπασ με  μποφμα ώρεσ 180 10,50 1.890,00 

45520000 Μικρό τςαπάκι ώρεσ 180 10,50 1.890,00 

 ΑΘΡΟΙΜΑ 

Φ.Π.Α. 24% 

51.093,00 

12.262,32 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 63.355,32 

 

 

 

 

 

Αλαζέηνπζα αξρή: Γ.Δ.Τ.Α. ΠΡΔΒΔΕΑ  

Γηεχζπλζε: Λ.ΔΗΡΖΝΖ 28  

Σει.:2682024629,29228  

Fax: 2682089445 

 

Ζ δεκφζηα ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Μίζζσζε κεραλεκάησλ 2021 γηα 

ηε ΓΔΤΑ Πξέβεδαο» είλαη πξνυπνινγηζκνχ 51.093,00 € πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζα δηελεξγεζεί κε 

ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 
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ΑΡΘΡΟ  1 

Σόπορ και σπόνορ διενέπγειαρ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ Σεηάπηη 5-5-2021 ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ζην θηίξην δηνίθεζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π, πνπ βξίζθεηαη ζηε Λ.ΔΗΡΖΝΖ 28 κε ψξα 

έλαξμεο ηελ 9.00 π.μ. θαη ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ ηελ 10.00 π.μ. .ε πεξίπησζε 

πνπ απνβεί άγνλνο ζα γίλεη επαλαιεπηηθφο ηελ Σεηάπηη 12-5-2021. 

 κε ψξα έλαξμεο ηελ 9.00 π.μ θαη ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ ηελ 10.00 π.μ. 

 

ΑΡΘΡΟ  2 

Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 

 Ζ πξνεηνηκαζία, ε δηελέξγεηα ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, ε αλάζεζε, ζχλαςε θαη 

εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», ηνπ λ 4413/2016 ηνπ Ν. 

1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο» 

ηνπ Ν 4483/17 πεξί εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ ΓΔΤΑ θαη ηνπ Ν. 3463/2006 

«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ». 

 

 

ΑΡΘΡΟ  3 

Έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ 

 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο παξνρήο 

ππεξεζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:  

α) ε παξνχζα δηαθήξπμε,  

β) ην ηηκνιφγην θαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, 

γ) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ,  

δ) ε ηερληθή πεξηγξαθή, 

ε) έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

Πποϋπολογιζμόρ 

1. Ζ  ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Μίζζσζε κεραλεκάησλ 2021 γηα ηε 

ΓΔΤΑ Πξέβεδαο» πξνυπνινγίζζεθε ζην πνζφ ησλ 51.093,00 επξψ θαη επηπιένλ Φ.Π.Α. 

24%, δειαδή ζχλνιν 63.355,32 επξψ. Ζ ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 62 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. έηνπο 2021.  

2. Δηδηθφηεξα, ε παξνρή ππεξεζίαο αθνξά ηελ ΜΊΘΩΖ ΜΖΥΑΝΖΜΆΣΩΝ 2020 

ΦΑΖ Β θαη ζπγθεθξηκέλα  1) Σζάπαο ηχπνπ JCB  2)Σζάπαο πεξηζηξεθφκελεο 
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ειαζηηρνθφξαο 3) Φνξηεγνχ αλαηξεπφκελνπ 4) Φνξησηή 5) Αεξφζθπξαο 6) θπξηνχ . 7) 

ηζάπαο κε  κπνχκα  θαη  8) κηθξφ ηζαπάθη . 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

Υπόνορ - Σόπορ - Σπόπορ παπάδοζηρ 

1. Οη πεξηγξαθφκελεο ζηε κειέηε ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη πξνο ηε Γ.Δ.Τ.Α. 

Πξέβεδαο ηαθηηθά, άιιεο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη άιιεο ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

2. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Π δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ θαη ηεο 

δαπάλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε 

απνξξφθεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν πάξνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

απαίηεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. 

3. Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ΓΔΤΑΠ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο, ρσξίο λα αληηηάζζεη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγία    

ζχκθσλα κε ηε κειέηε. ε θάζε πεξίπησζε  εάλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζθνξά 

ππεξεζίαο ην Γ.. δχλαηαη λα ηνλ θεξχμεη έθπησην . 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Σπόπορ λήτηρ ηυν εγγπάθυν ηος διαγυνιζμού και πληποθοπιών ή διεςκπινίζευν 

επί όπυν διακήπςξηρ 

1. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ 

επί ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμεο θαη κειέηεο), κπνξνχλ λα 

ππνβιεζνχλ κέρξη θαη ηελ 1ε εξγάζηκε εκέξα, πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη 

δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ εκεξνκελίαο είλαη 

εθπξφζεζκα θαη δελ εμεηάδνληαη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

Δγγςήζειρ 

 

  Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

α) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο 

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

β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
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γ) Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή 

απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

δ) Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - 

κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 

πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 

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

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

ε) Οη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

δ) ηνπο φξνπο φηη: 

- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Π θαη  

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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1. Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε 

ζχκβαζε ε Γ.Δ.Τ.Α. Π. ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, θαηά δχν (2) κήλεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν 

 1. Οη ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πξέβεδαο., ηει.2682024629,29228, φιεο 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

2. Ζ δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ ζα θαηαρσξεζεί  θαη ζα αλαξηεζεί ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..  

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑΠ  www.deyaprevezas.gr . Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

ζα δεκνζηεπηεί ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα εκεξήζηαο θπθινθνξίαο. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

 

ΑΡΘΡΟ  9 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο 

απηψλ εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε 

ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκφ φζνη ππνρξεσηηθά δηαζέηνπλ άδεηα εκπεηξνηέρλε 
εξγνιάβνπ ή εξγνιεπηηθφ πηπρίν θαη ηα δχν κε θαηεχζπλζε ζηα πδξαπιηθά. 
 

 

Άπθπο 10 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ, θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ 

ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,  

β) δσξνδνθία,  

γ) απάηε,  

http://www.deyaprevezas.gr/
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δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο,  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

δ) γηα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα φπσο εηδηθφηεξα θαη αλαιπηηθά απηά 

νξίδνληαη ζηα άξζξα 73 θαη 306 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ην 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 

- ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.). 

 

2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ 

ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ 

ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ 

ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη  δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 

βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

4) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε 

απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

5) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο: 
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- Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. 

ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη 

δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

- Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν 

δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

- Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

 Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε 

Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί 

κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή 

Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ καδί κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 

1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη ζα ηα αληηζηνηρίδεη. 

6) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή Μεηξψνπ πεξί εγγξαθήο ζ’ απηφ, 

φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή Βεβαίσζε εγγξαθήο 

ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ππφ φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά 

,ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΩΔΗ 

 Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή 

ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). 

 Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο 

δειψζεηο ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε 

θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

 Οη ππεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο 
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εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή 

επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

 Οη δειψζεηο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα έρνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο 

(νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκα παηέξα θαη κεηέξαο, εκεξνκελία θαη ηφπν 

γέλλεζεο, αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ηειέθσλν, ηφπν θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο θιπ.), 

ψζηε λα είλαη ζσζηέο θαη πιήξεηο ζε ζηνηρεία ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986. 

 

 

Άπθπο 11 

Πεπιεσόμενο πποζθοπάρ 

1. Ζ θάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη 

λα αλαγξάθνληαη κε επθξίλεηα: 

α) ε ιέμε «Πξνζθνξά», 

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Γ.Δ.Τ.Α. Πξέβεδαο), 

γ) ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο, 

δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 

ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα: 

α) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  

β) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν 

νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ε νπνία είλαη αξηζκεκέλε θαη 

ρνξεγείηαη απφ ηελ ΓΔΤΑΠ κε ηελ ζθξαγίδα ηεο .Με αξηζκεκέλε πξνζθνξά απνηειεί ιφγσ 

απνθιεηζκνχ θαη δελ γίλεηαη δεθηή. 

2. Οη πξνζθνξέο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηέο ζπληάζζνληαη ζηελ 

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

 

3. Πεξηερφκελν θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

Ο μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

πεξηέρεη: 

α) ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

 δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, γηα ηηο νπνίεο 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

 πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 75, 76 θαη 77, 

β) Σελ απαηηνχκελε άδεηα εκπεηξνηέρλε εξγνιάβνπ ή εξγνιεπηηθφ πηπρίν θαη ηα 

δχν κε θαηεχζπλζε ηα πδξαπιηθά θαη λα είλαη ζε ηζρχ. 
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γ) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη 

δ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ 

ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ  12 

Λοιπά θέμαηα πποζθοπών 

1. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη 

δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη 

απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο, 

κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηέο. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή 

δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

2. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα 

νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο απηήο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή 

θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ή ηεο 

πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο 

δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

3. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη εθφζνλ ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

4. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε δαπάλε ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ζα απνξξίπηνληαη σο αζχκθνξεο. 

5. Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ 

ζπλεδξηάδεη δεκφζηα κέρξη ηελ ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ. 

6. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. 

Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.  

7. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Γ.Δ.Τ.Α. Π. κπνξεί 

λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη, 
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κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.  

8. Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα , είλαη ππνρξεσηηθή 

γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο. 

 

Άπθπο 13 

Υπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ,  πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην αξηζκεκέλν έληππν ηεο ΓΔΤΑΠ, εληφο 

ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηε Γ.Δ.Τ.Α.Π. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν π.ρ. κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ , πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξν ηεο εθπλνήο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ απνζθξάγηζε. 

3. Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ, ηξηάληα (30) 

ιεπηά ηεο ψξαο πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ην 

ρξφλν ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή, ιφγσ 

ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο 

παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχο, κε 

πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή 

άιιε πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο. 

4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 

απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ αληίζηνηρα. 

5. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ή ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

 

Άπθπο 14 

Σπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ οικονομικών πποζθοπών 

1. ηην οικονομική πποζθοπά πος θα είναι ΜΟΝΟ ηο απιθμημένο και με ηην 

ζθπαγίδα ηηρ ΓΔΤΑΠ ένηςπο  , αναγπάθεηαι η ποζοζηιαία έκπηυζη και η ηελική μεηά 

ηην έκπηυζη πποζθεπόμενη δαπάνη ζε εςπώ. 

2. Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη κε εληαία έθπησζε ζην  αξηζκεκέλν 

έληππν ηηκνινγίνπ ηεο ΓΔΤΑΠ. 

3. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία 
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ΔΚΠΣΩΖ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε φπσο επίζεο θαη πξνζθνξά πνπ δελ είλαη 

ζχκθσλα κε ην αξηζκεκέλν θαη κε ζθξαγίδα ηεο ΓΔΤΑΠ έληππν.  

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

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο . 

5. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, νπζηψδεηο 

απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

 

Άπθπο 15 

Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών 

  1. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Άπθπο 16 

Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ 

 Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη φζεο 

αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

Άπθπο 17 

Δνζηάζειρ πποζθςγέρ 

1) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη έλζηαζε ,ε νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη 

πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ. 

2 )ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ,ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα . 

3) Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηα νξηδφκελα θαη ζην 

άξζξν 122 ηνπ Ν 4412/16 ,ε νπνία απνθαζίδεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα 10 εκεξψλ ,κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

4) Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο απαηηείηαη ,κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο ,ε 

θαηαβνιή παξάβνινπ ππεξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ  έλα  ηηο εθαηφ1% επη ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη κε πξάμε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο , αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ  φξγαλν. Καηά ηα 

ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 127 ,221 ηνπ Ν 4412/16. 

 5) Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

Άπθπο 18 

Αξιολόγηζη πποζθοπών 
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1. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ 

ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

2. Ζ παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ 

, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε έλα θαη κνλαδηθφ ζηάδην. 

Σα επηκέξνπο ζηάδηα, έρνπλ σο εμήο: 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ, αλά θχιιν.  

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.   

β) Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαη 

αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη 

θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

2. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο απφθαζεο 

απηήο ρσξεί πξνζθπγή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Ν. 3852/2010. 

3. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Γ.Δ.Τ.Α.Π. εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ: 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ 

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

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ν ππνςήθηνο ζα 

πξέπεη λα επηζπλάπηεη ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο 

ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ. 
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 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία. 

 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο 

ελεκεξφηεηεο) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη 

ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά 

είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

5. Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε: 

- Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο 

ελεκεξφηεηεο), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ 

ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

- Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο, φζν θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. 

- Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. 
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- Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ 

ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.  

- Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα 

πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ 

ηνπο. 

 Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο 

εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ & Δ.Δ), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο 

αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ. 

7. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

8. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη 

ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.  

9. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 -75 ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο  ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

10. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ πξνο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο. 

11. ηε ζπλέρεηα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθδίδεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ε νπνία αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «δηαχγεηα» θαη απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Π ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ελεκέξσζε. 

12. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Π, ε δε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζεο γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο. Ζ απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο είλαη δπλαηφ λα ιεθζεί θαη 
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κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ 

ζπκθσλεί θαη ν αλάδνρνο. 

 

Άπθπο 19 

Ανακοίνυζη καηακύπυζηρ και ςπογπαθή ζύμβαζηρ 

1. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Π θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 

φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 

ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

4. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο,  θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ην άξζξν 317 ηνπ Ν. 

4412/2016 . 

 

Άπθπο 20 

ύμβαζη 

1. Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα 

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

πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α. 

ΠΡΔΒΔΕΑ.  

2. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ηε Γ.Δ.Τ.Α. απφ ηνλ Πξφεδξν. Σν αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο ζα παξακείλεη αλαιινίσην θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο .  

 

ΆΡΘΡΟ 21 

Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ παποσήρ γενικών ςπηπεζιών 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

2. Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε 

ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

216-221 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη, σο νξγαλσηηθή κνλάδα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο 

δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε  
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5. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο  δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη 

ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Σπόπορ Πληπυμήρ 

1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ζα γίλεηαη ηζφπνζα ηκεκαηηθά, 

ζε κεληαία βάζε γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο  κε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα 

πξνζθνκίδεη πηζηνπνίεζε ησλ  εξγαζηψλ  φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη εθηειεζζείζεο πνζφηεηεο 

θαη νη ππφινηπεο αλεθηέιεζηεο πνζφηεηεο αλά κεράλεκα. Ζ παξαπάλσ πηζηνπνίεζε 

εγθξίλεηαη απφ ηνλ Γελ Γληή. θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο.  Όια ηα δηθαηνινγεηηθά 

πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Π 

2. Δθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη 

εθηειέζεη θαη παξαιάβεη ε αξκφδηα επηηξνπήο παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ 

ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο (ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο). 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

Δπίλςζη διαθοπών μεηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

1. Γηα θάζε πξάμε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π., γηα ηελ νπνία ν αλάδνρνο θξίλεη φηη είλαη βιαπηηθή 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ, έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Σν ίδην δηθαίσκα έρεη ν αλάδνρνο, φηαλ ε Γ.Δ.Τ.Α.Π. κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία ελφο κελφο, δελ απνθαίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ έλζηαζε 

αζθείηαη θαη θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Λοιπέρ εγγςήζειρ 

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

ππεξεζίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηε κειέηε.  

2. Ζ Γ.Δ.Τ.Α Π. δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη 

φηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ παξφρνπ.  
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ΑΡΘΡΟ  25 

Κανόνερ Γημοζιόηηηαρ ηηρ Γιακήπςξηρ - Κπαηήζειρ 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. 

2. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο λα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «δηαχγεηα», λα 

θαηαρσξεζεί ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.., λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ θηηξίνπ 

δηνίθεζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Π. , θαη πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα . 

3. Σνλ αλάδνρν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο  . ε 

πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ. 

4. Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 

1069/1980 θαη ηνπ Ν. 3463/2006. 

 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκφ 31/2021 (ΑΓΑ Χ8ΛΚΟΛ78-ΞΓ5) 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 

 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΠΡΔΒΔΕΑ.  

                                                                                                          ΦΩΣΗΟ ΕΔΡΒΑ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      

                                         

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΠΡΔΒΔΕΑ  

    (Γ.Δ.Τ.Α.Π..) 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ   Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ  Δ Χ Ν  

 

ΑΡΘΡΟ  1 

α) Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηε δεκφζηα ζχκβαζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ κε ηίηιν «ΜΗΘΩΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 2021 γηα ηε ΓΔΤΑ Πξέβεδαο». 

β) Σφπνο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο νξίδνληαη ηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. Π. 

 Ζ παξάδνζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεηαη ηαθηηθά, άιιεο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη άιιεο ζε 

δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

γ) Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 51.093,00 €, ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ  2 

Ζ παξνρή ηεο ππεξεζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016,  ηνπ λ 

4413/2016 ηνπ Ν. 1069/1980 ηνπ Ν.4483/17 θαη ηνπ Ν. 3463/2006. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 Σα έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά είλαη: 

α) Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο. 

β) Πξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην ηεο πξνζθνξάο. 

γ) πγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 

δ) Σερληθή πεξηγξαθή. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

 Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ 

(5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ  5 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 
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 Δπίζεο, ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε θαη ε πξνζθεξζείζα ηηκή αθνξά ην ζχλνιν 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δελ επηδέρεηαη 

γηα θαλέλα ιφγν αχμεζε, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή 

παξαιαβή ησλ παξάδνζε εξγαζηψλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη 

θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα απηψλ. 

 Δπεηδή ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα είλαη θαζεκεξηλή (ηκεκαηηθή), ζα εθδίδεηαη 

ηηκνιφγην ηνπ παξφρνπ, είηε ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ηεο θάζε ηκεκαηηθήο πνζφηεηαο, 

είηε ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Π. ζα εμνθιεί ηελ απαίηεζε ηνπ 

αλαδφρνπ εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη αλάινγα κε ηελ ηακεηαθή ηεο ξεπζηφηεηα 

θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη εθφζνλ ν αλάδνρνο εθδψζεη ην ηηκνιφγην 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππνγεγξακκέλε πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 

θαη πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. ην ρξφλν ππνρξέσζεο ηεο εμφθιεζεο δελ 

πεξηιακβάλεηαη ελδερφκελε θαζπζηέξεζε, ιφγσ άζθεζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ 

δαπαλψλ απφ ηελ Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ή κε πξνζθφκηζεο απφ ηνλ αλάδνρν νξηζκέλνπ 

δηθαηνινγεηηθνχ απαξαίηεηνπ γηα ηελ εμφθιεζε ηεο απαίηεζήο ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

 Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ηεο 

παξνρήο ππεξεζίαο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Καηά ηελ παξαιαβή 

εμεηάδεηαη ε νξζή, ζχλλνκε θαη ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

Ο πάξνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ δελ παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηε ζχκβαζε. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ηνπ επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αζξνηζηηθά νη 

παξαθάησ θπξψζεηο: 

α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

  Δάλ ν πάξνρνο θαζπζηεξεί ηελ παξάδνζε ηεο εξγαζίαο ή δελ παξέρεη ηελ 

ππεξεζία,  κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε 

ζπλέπεηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. 
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ΑΡΘΡΟ  9 

 Ο θάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο κειέηεο. Οη ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ ζεσξνχληαη 

εληαίεο θαη αδηαίξεηεο θαη φπνηνο δηαγσληδφκελνο ππνβάιεη πξνζθνξά γηα κέξνο απηψλ, δελ 

ζα γίλεηαη απνδεθηή. 

 

ΑΡΘΡΟ  10 

 Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, εηζθνξέο θ.ιπ. θαη ηα έμνδα 

δεκνζηεχζεσο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

 

 

ΠΡΔΒΔΕΑ  9/3/2021        9/4/2021 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ      Θεσξήζεθε  

ηαπξνχια Ζιηνπνχινπ                  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο  

                                       Γ.Δ.Τ.Α ΠΡΔΒΔΕΑ  

 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΓΔΤΑΠ                                   ΦΩΣΗΟ ΕΔΡΒΑ



28 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      

         ΑΡ. ΔΝΣΤΠΟΤ : 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  

    ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  ΠΡΔΒΔΕΑ 

              (Γ.Δ.Τ.Α.Π) 

 

 

Τπηπεζία: «ΜΗΘΧΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ  2021 για ηην  Γ.Δ.Τ.Α ΠΡΔΒΔΕΑ»  

 

Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α 

 

 Σεο επηρείξεζεο    

             Α.Φ.Μ./Γ.Ο.Τ.   

             έδξα   

             νδφο                                             , αξηζκφο               ,ηειέθσλν                           
 

 

ΚΩΓΗΚΟ CPV 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΜΔΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

 

45520000 

 

ΜΗΘΩΖ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

 

51.093,00 επξψ 

 

              % 

 

 

 

 

ΠΡΔΒΔΕΑ       ……/………/2021 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

 

 

 

θξαγίδα ,ππνγξαθή 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      α.π. 1093 / 9 - 4 - 2021 

                              

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ  

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΠΡΔΒΔΕΑ      

(Γ.Δ.Τ.ΑΠ) 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πξέβεδαο, , πξνθεξχζζεη  ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ 

κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ ππεξεζία «Μίζζσζε κεραλεκάησλ 2021 γηα ηελ 

Γ.Δ.Τ.Α. Πξέβεδαο», πξνυπνινγηζκνχ 51.093,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. 24%. 

Μεηνδφηξηα πξνζθνξά ζα αλαδεηρζεί εθείλε κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζε 

αθέξαηεο κνλάδεο ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 Ζ ππεξεζία αθνξά ηελ  Μίζζσζε κεραλεκάησλ   πξνο ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Π. γηα ην έηνο  

2021. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηελ Σεηάξηε 5-

5-2021 θαη ψξα 9.00 πκ (ψξα έλαξμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ) κέρξη 10.00 πκ. (ψξα 

ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π., πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Λ.ΔΗΡΖΝΖ 28 , ΠΡΔΒΔΕΑ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν  δηαγσληζκφο  θαηαζηεί άγνλνο ζα επαλαιεθζεί  ηελ Σεηάξηε 

12-5-2021 θαη ψξα 9.00 πκ (ψξα έλαξμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ) κέρξη 10.00 πκ. 

(ψξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π., πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Λ.ΔΗΡΖΝΖ 28 , ΠΡΔΒΔΕΑ. 

ηνλ  δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα θαη εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά. 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα 

γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π., πνπ βξίζθνληαη ζηελ Λ.ΔΗΡΖΝΖ 28 ,ΠΡΔΒΔΕΑ. 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

                                                                                            ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΠΡΔΒΔΕΑ.  

 

 

                                                                                               ΦΩΣΗΟ ΕΔΡΒΑ 

 

 


