
 1 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     ΑΠΟΠΑΜΑ 

  Από ηα πξαθηηθά ηεο   19  /   27-06-2011 

ΓΖΜΟ Ζ.Π. ΝΑΟΤΑ  ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο           

      Σνπ Γήκνπ Νάνπζαο 

Αξηζ.Απνθ 63/2011 

 

ΘΔΜΑ: Δθηέιεζε εξγαζηώλ κε αλνηθηή δεκνπξαζία θαη έγθξηζε όξωλ δηαγωληζκνύ  

κε ηίηιν «Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε κεηαθνξά ηωλ απνξξηκκάηωλ» 

 (ζε ΥΤΣΑ όκνξνπ Γήκνπ) 

 

ηε Νάνπζα  θαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ  

ηνπ έηνπο 2011 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 13.30 ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηελ από  23/06/2011 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ην άξζξν 

75 ηνπ Ν. 3852/10. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10), 

δεδνκέλνπ όηη όια ηα κέιε ήηαλ παξόληα: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΔ      ΑΠΟΝΣΔ 

1. Αλαζηάζηνο Καξακπαηδόο, Πξόεδξνο   θαλείο 

2. Δπδνμία Ηηζθάξα                    

3. Δπαγγειία Γειερξήζηνπ – Σζίιε      

4. Ησάλλεο Γθαξλέηαο     

5. Θσκάο Βξάληζεο     

6.Φνπληνύιεο Γεώξγηνο 

7. Ίιηα Ησζεθίδνπ 

8. Κειεζίδεο Ησάλλεο 

9. Υαιθηάο Γεώξγηνο 

 

 

Ο Πξόεδξνο  εηζεγνύκελνο ην 1
ν
  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  

Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο καο λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηεο εξγνιαβηθήο 

αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ» 

(ζε ΥΤΣΑ όκνξνπ Γήκνπ) Πξνϋπνινγηζκνύ 99.630,00 €, ε Τπεξεζία καο 

πξνρώξεζε ζηελ ζύληαμε, έγθξηζε θαη ζεώξεζε (ζύκθσλα κε ην κε αξ. πξση. 
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17874/23-06-2011 έγγξαθν ηνπ Γηεπζπληή Πεξηβάιινληνο) ηεο κε αξ. 36/2011 

ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο.  

Ζ εξγαζία-κειέηε εληάρζεθε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2011 (κε Κ.Α.Δ. 

02.20.6117.001 θαη ρξεκαηνδόηεζε από Ίδηα Έζνδα.).  Γύλαηαη δε λα εθηειεζζεί κε 

αλνηρηό δηαγσληζκό. 

Αληηθείκελν ηoπ δηαγσληζκνύ απηνύ είλαη ε εξγνιαβηθή αλάζεζε ηεο κεηαθόξησζεο 

θαη κεηαθνξάο νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο ζε απόζηαζε πεξίπνπ 

45 ρηιηνκέηξσλ ζε ΥΤΣΑ όκνξνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Υώξν Τγεηνλνκηθήο 

Σαθήο Απνξξηκκάησλ ηεο Έδεζζαο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Αζπξν Κεθάιη» - 

σηήξαο γηα ην 2
Ο
 εμάκελν ηνπ 2011. 

Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζίαο είλαη: ηνπ 

Ν.3463/2006, ηνπ Π.Γ 

28/1980, ηεο Τπ. Απόθαζεο 11389/93 (ΔΚΠΟΣΑ), ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ Π.Γ 

346/98 όπσο   ηξνπνπνηήζεθε από ην Π.Γ. 18/00, ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαζώο θαη ηνπ 

Π.Γ. 60/07 όπσο απηά ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνπξάηεζεο. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα: 

1. Σελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε αλνηθηή δεκνπξαζία ζύκθσλα κε ην  

Ν.3669/2008 όπσο ηζρύεη « Κύξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο 

δεκνζίσλ έξγσλ ». 

      2. Να εγθξίλεη ηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ 

παξνύζα εηζήγεζε. 

 

Καη θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 72 Ν.3852/10, ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.3463/2006, ηνπ Π.Γ 28/1980, ηεο Τπ. Απόθαζεο 11389/93 (ΔΚΠΟΣΑ), ηνπ Ν. 

2286/95 θαη ηνπ Π.Γ 346/98 όπσο                                                                   

ηξνπνπνηήζεθε από ην Π.Γ. 18/00, ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαζώο θαη ηνπ Π.Γ. 60/07 

όπσο απηά  ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνπξάηεζεο. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Σελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε αλνηθηή δεκνπξαζία ζύκθσλα κε ην  

Ν.3669/2008 όπσο ηζρύεη « Κύξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο 

λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ ». 

 

2.            Δγθξίλεη ηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ          

παξνύζα εηζήγεζε σο εμήο: 

 

 

 

 

 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε εξγνιαβηθή αλάζεζε ηεο 

κεηαθόξησζεο , κεηαθνξάο θαη απόξξηςεο  ζύκκεηθησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο κε δηάξθεηα έμη κελώλ ήηνη γηα ην δεύηεξν εμάκελν 2011. 
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Δάλ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ ή  θαηά ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο απηώλ πξνθύςεη αδπλακία ππνδνρήο ησλ απνξξηκκάησλ , ηόηε κε 

απόθαζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηεο κειέηεο (Γήκνο Νάνπζαο),  ε ζύκβαζε πνπ ζα 

πξνθύςεη από ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό ζα ιπζεί αδεκίσο γηα ην Γήκν ρσξίο λα 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα εγείξεηαη θακία απνιύησο απαίηεζε από ηνλ αλάδνρν.  

Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζηώλ όπσο απηέο 

ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο είλαη: 

(α) ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) , θαη ηνλ  Ν. 

3852/2010 . 

(β) ηνπ Π.Γ.28/80 .  

(γ) ησλ ζρεηηθώλ Νόκσλ θαη Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ πνπ ελαξκόληζαλ ηελ 

Δζληθή Ννκνζεζία κε ην Κνηλνηηθό Γίθαην (Π.Γ. 60/2007 ηηο νδεγίεο 2004/1 8/ΔΚ 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα 2005/51/ΔΚ θαη 2005/75/ΔΚ).  

(δ) ηεο Κ.Τ.Α. ΖΠ/509 10/2727/03 (ΦΔΚ 190913 Β΄ / 22-12-03) Πεξί 

δηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Ο αλάδνρνο ζα εθηειεί ηηο εξγαζίεο  ηεο κεηαθόξησζεο κεηαθνξάο θαη 

απόξξηςεο ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο ζε ΥΤΣΑ όκνξνπ 

Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Υώξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ ηεο 

Έδεζζαο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Αζπξν Κεθάιη» - σηήξαο.  

 

 ΑΡΘΡΟ 2
Ο

 

ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη αλνηθηόο δεκόζηνο θαη κεηδνηηθόο . Ο 

πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο ησλ εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 81.000,00 €  

ρσξίο ην ΦΠΑ.  
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ΑΡΘΡΟ 3
Ο

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ  

3.1. ηνλ ππόςε δηαγσληζκό δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επηρεηξήζεηο παξνρήο ησλ 

δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ  (θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα). Οη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο είηε 

απηνηειώο είηε ζε ζύκπξαμε ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία , ηελ 

ηερλνγλσζία θαη ηελ ηθαλόηεηα πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

απνξξένπλ από ηελ κειέηε. 

Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ  επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζηελ 

επηηξνπή δηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο , θάζε επίζεκν παξαζηαηηθό πνπ ζα 

απνδεηθλύεη όηη δηαζέηεη  ην θαηάιιειν πξνο ηνύην πξνζσπηθό θαη ηα απαξαίηεηα 

ηόζν ζε αξηζκό όζν θαη ζε πξνδηαγξαθέο αδεηνδνηεκέλα κέζα (κεραλήκαηα) γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε εξγαζηώλ, είηε εκπεηξίαο ζε 

κεηαθνξηθό έξγν αλαιόγνπ όγθνπ. 

Οη ζπκπξάμεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό δελ κπνξνύλ 

λα  ζπκκεηέρνπλ  ζην θνηλνπξαθηηθό ζρήκα κε πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 25% βάζεη 

ηεο δήισζεο ζύζηαζεο θνηλνπξαμίαο. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

ππνρξενύληαη λα πξνβνύλ ζε ζύζηαζε θνηλνπξαμίαο κε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ 

λα εμππεξεηήζνπλ ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο. Ζ λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο , ην 

πεξηερόκελν ηνπ ζπζηαηηθνύ έγγξαθνπ θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ 

Αλάδνρν παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Απαγνξεύεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό κηαο 

επηρείξεζεο ζε πεξηζζόηεξεο από κία ζπκκεηνρέο (ζρήκαηα δηαγσληδνκέλσλ). 

3.2. ην δηαγσληζκό δελ γίλνληαη δεθηνί: 

Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα από θάπνηα άιιε Γεκόζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. 

γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. 

3.3. Γηθαίσκα απόξξηςεο πξνζθνξάο 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, 

αλεμάξηεηα από ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν δηαγσληζκόο. Ζ γηα νπνηνλδήπνηε 

ιόγν απόξξηςε πξνζθνξάο δελ δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα γηα ηνλ πξνζθέξνληα. 

Όια ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνύληαη ζα πξέπεη λα είλαη πξόζθαηα ή εληόο νξίσλ 

όπνπ ξεηά αλαθέξνληαη ηέηνηα όξηα. 
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ΑΡΘΡΟ 4
Ο

 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ – ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 4.1. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο δηεπθξηλίζεηο γηα ην 

πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαζώο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ έσο θαη 5 (πέληε) εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο 

δεκνπξαζίαο από ηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  (Γεκαξρίαο 30, 

η.θ. 59200 Νάνπζα), αξκόδηνο ππάιιεινο: Δπκνξθία θόδξα ζην ηειέθσλν 23323 

50343-345. 

4.2. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζεκαίλεη απηνδίθαηα θαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή 

από ηνλ πξνζθέξνληα όισλ αλεμαηξέησο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

 

ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό θαηά ηελ 

εκέξα θαη ώξα ηεο δηελέξγεηάο ηνπ ( …………….εκέξα …………..θαη ώξα 

10:00π.κ.) ζην Γήκν Νάνπζαο  (Γεκαξρίαο 30 Νάνπζα). 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ πξνζθνξά επί πνηλή απνθιεηζκνύ  πξέπεη λα αθνινπζεί ζε όηη αθνξά ηνλ ηξόπν 

ππνβνιήο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ, ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 

Κάζε δηαγσληδόκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν πνπ νλνκάδεηαη “ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ” ζην έμσ κέξνο ηνπ νπνίνπ 

ζα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζην πάλσ κέξνο αξηζηεξά ε επσλπκία 

ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ε επαγγεικαηηθή ηνπ δηεύζπλζε θαη ην όλνκα θαη ην ηειέθσλν 

ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ. Οη  πξνζθνξέο  ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα έρνπλ  αξηζκεκέλεο ηηο 

ζειίδεο ηνπο  θαη θάζε ζειίδα ηνπ ζα είλαη κνλνγεγξακκέλε από ην λόκηκν 

εθπξόζσπν ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ζα πεξηέρεη πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα.  

Ο “ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ” ζα πεξηέρεη ην θάθειν κε ηελ έλδεημε 

“ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ” θαη ην θάθειν κε ηελ έλδεημε 

“ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ” νη νπνίνη ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη. 
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6.1. Ο θάθεινο κε ηελ έλδεημε “ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ” ζα 

πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

1)  Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνύ 1.620 επξώ(2%)  θαη θαηά ηα ινηπά 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 10 παξάγξαθνο 10.1 

2) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό (κε ηε κνξθή επηζηνιήο πξνο ηνλ ΓΖΜΟ 

ΝΑΟΤΑ) ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ε επηρείξεζε ή νη επηρεηξήζεηο 

(ζύκπξαμε), πνπ απαξηίδνπλ ηνλ δηαγσληδόκελν θαη πνπ ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά. 

ηελ Αίηεζε, ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ δηαγσληδόκελνπ 

(ή ζε πεξίπησζε ζύκπξαμεο από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο, όισλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηε ζύκπξαμε), ζα δειώλνληαη επίζεο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε 

ζπκκεηέρνληνο ζηε ζύκπξαμε, ν λόκηκνο εθπξόζσπνο θαη ν αληίθιεηνο (κε ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ επηθνηλσλίαο: νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, fax) ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ. 

3)  Απόθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ δεζκεύνληνο θπζηθνύ πξνζώπνπ ή νξγάλνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκό, γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκό, γηα 

ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζύκπξαμε (ζε πεξίπησζε ζύκπξαμεο), 

γηα ηνλ νξηζκό ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ δηαγσληδόκελνπ, γηα ηελ απνδνρή ηεο 

αιιειέγγπαο επζύλεο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε ζύκπξαμε (ζε πεξίπησζε 

ζύκπξαμεο), γηα ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ (ζε πεξίπησζε ζύκπξαμεο) θαη ηνλ 

νξηζκό ηνπ Αληηθιήηνπ. 

4)  ύζηαζε λνκηθνύ πξνζώπνπ : 

Καηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο ή άιιν έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλύεη ηε ζύζηαζε ηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζηνλ δηαγσληδόκελν θαη ηπρόλ 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαζώο θαη ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο, Πξαθηηθό 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή άιιν έγγξαθν, από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ ηα πξόζσπα 

πνπ λόκηκα δεζκεύνπλ ην λνκηθό πξόζσπν. 

5)  Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο από ηα νπνία λα 

πξνθύπηεη όηη ν δηαγσληδόκελνο δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 
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6)  Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο από ηα νπνία λα 

πξνθύπηεη όηη ν δηαγσληδόκελνο δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή 

έθδνζεο απόθαζεο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή άιιεο παξόκνηαο 

δηαδηθαζίαο.  

 

7)  Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη όηη ν 

δηαγσληδόκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 

δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, επίζεο όηη ν δηαγσληδόκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζζεί 

γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή βάζεη απόθαζεο ε νπνία 

έρεη ηζρύ δεδηθαζκέλνπ. 

 

8)  Τπεύζπλε Γήιωζε ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη  ν δηαγσληδόκελνο δελ έρεη 

απνθιεηζζεί από δηαγσληζκνύο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ  

 

9) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη 

ν δηαγσληδόκελνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα). 

 

10) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα αξρή, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ν 

δηαγσληδόκελνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο 

(θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα). 

 

11) Τπεύζπλε Γήιωζε ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη  : 

- ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο     

παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, ηεο νπνίαο ν 

δηαγσληδόκελνο έιαβε γλώζε,  

- ν δηαγσληδόκελνο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

Γηαθήξπμεο.  
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- ε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ δηαθεξπζζόκελσλ 

ππεξεζηώλ 

- όια ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινπλ ζην δηαγσληζκό είλαη 

αιεζή θαη όηη  έρνπλ επίγλσζε όηη ε ππνβνιή ςεπδώλ ζηνηρείσλ ή ε 

παξάιεςε ππνβνιήο ζηνηρείσλ  πνπ απαηηνύληαη ζπληζηνύλ ιόγν 

απνθιεηζκνύ ηνπο από ην δηαγσληζκό. 

 ε πεξίπηωζε ζύκπξαμεο,  

 όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα ζηνηρεία ππεύζπλεο δειώζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά 

ππνβάιινληαη γηα θάζε ζπκπξάηηνπζα εηαηξεία ρσξηζηά. Δπηπιένλ πξέπεη λα 

ππνβιεζνύλ δειώζεηο ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ θάζε ζπκπξάηηνπζαο  εηαηξείαο 

ρσξηζηά ήηνη : 

 

 1) Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζηε 

ζύκπξαμε  

 όηη δελ ζπκκεηέρεη έκκεζα ή άκεζα ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό ζε 

πεξηζζόηεξεο από κία ζπκκεηνρέο (ζρήκαηα δηαγσληδνκέλσλ).  

 2)  Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζηε  

                ζύκπξαμε  πνπ ζα αλαθέξνληαη  ξεηά: 

  α)   Ζ απνδνρή ηεο ζύκπξαμεο γηα ηελ από θνηλνύ ζπκκεηνρή ζην 

δηαγσληζκό  

 θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

β)  Ο ηξόπνο θαηαλνκήο ηεο ζπκκεηνρήο κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηε ζύκπξαμε. 

γ) Σν δηνξηζκό κίαο από ηηο ζπκπξάηηνπζεο  εηαηξείεο σο θνηλόο 

αληηπξόζσπνο ηεο ζύκπξαμεο  απέλαληη ζην Γήκν Νάνπζαο θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία ζα έρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη 

πιεξεμνπζηόηεηα ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηώλ γηα λα εθπξνζσπεί ηελ ζύκπξαμε  

θαη λα δεζκεύεη ηηο ζπκπξάηηνπζεο  εηαηξείεο απέλαληη ζην Γήκν Νάνπζαο 

θαη γεληθόηεξα λα ελεξγεί θαη δειώλεη θάζε ηη απαξαίηεην γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο.   

δ)  Όηη επζύλνληαη αιιειέγγπα θαη ζε νιόθιεξν ε θάζε κία από απηέο 

γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε απέλαληη ζην Γήκν 

Νάνπζαο θαη  
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  ε) Ζ δέζκεπζε όηη ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο αλαηεζεί  ε ζύκβαζε ζα 

ζπληάμνπλ  

 ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν, πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ ζην Γήκν Νάνπζαο , ζην 

νπνίν   

 ζα ζπκπεξηιάβνπλ ππνρξεσηηθά όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία α,β,γ,δ 

αλαθεξόκελα. 

Οη αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο, θαζώο θαη όπνπ θαησηέξσ αλαθέξνληαη ππεύζπλεο 

δειώζεηο, ζα είλαη νη ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν.1599/86 . 

12) ηνηρεία από ηα νπνία ζα πξνθύπηεη  ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή  

ηθαλόηεηα  ηνπ δηαγωληδνκέλνπ,  

Ζ ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λα παξέρεη ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο, 

εθηηκάηαη βάζεη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. Ζ ηερληθή 

ηθαλόηεηα απνδεηθλύεηαη κε ηα αθόινπζα ζηνηρεία, ηα νπνία επί πνηλή απνθιεηζκνύ 

νθείινπλ λα ππνβάιινπλ νη δηαγσληδόκελνη: 

1. Καηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηεγαλώλ θνξηεγώλ απηνθίλεησλ 

κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ  πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηδίνπ βάξνπο θαη ηεο 

ρσξεηηθόηεηαο. 

2.  Σερληθή έθζεζε γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ 

θαη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κεηαθόξησζεο,  κεηαθνξάο θαη απόξξηςεο, 

ησλ  εκεξεζίσο κεηαθεξόκελσλ  ειάρηζησλ  θαη κέγηζησλ   πνζνηήησλ.  

3.   Γπλαηόηεηα αληαπόθξηζεο ζε έθηαθηεο αλάγθεο  

4.   Λνηπά ηερληθά ζηνηρεία θαη πξνζπέθηνπο.  

5.Σν κέγηζην  αξηζκό  ησλ εηδηθώλ ζηεγαλώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ (ίδησλ 

κε ηα πξνζθεξόκελα) πνπ δηαζέηεη ν δηαγσληδόκελνο.  

6. Σν ρξόλν έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ 

 

6.2   Ο Φάθεινο κε ηελ έλδεημε “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ” ζα πεξηέρεη ηελ 

νηθνλνκηθή πξόηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα εθθξάδεη ην πνζνζηό έθπησζεο ζε 

αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό επί ησλ ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο Τπεξεζίαο, αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο απαξαίηεηα ππνγεγξακκέλε. 

 Ζ δεηνύκελε  ακνηβή ζα  είλαη  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 1 θαη ζα 

απνηειεί ην ρξεκαηηθό αληάιιαγκα γηα ηηο εξγαζίεο  πνπ πξνβιέπεηαη λα 

εθηειεζηνύλ από ηνλ αλάδνρν ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 1 ηεο  παξνύζεο. 
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Ρεηά δειώλεηαη όηη θάζε δηαγσληδόκελνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν 

πξνζθνξά.  

 

6.3 Ζ πξνζθνξά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα απαηηνύκελα κεραλόζεκα ηνπ ΣΜΔΓΔ  

ηξία (3) ησλ 0,44€ (ππνινγηδόκελα κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ, ρσξίο 

Φ.Π.Α.) ή πξσηόηππν ηζόπνζν γξακκάηην είζπξαμεο αγνξάο ελζήκσλ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. 

(επ΄ νλόκαηη ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Ζ νπνηαδήπνηε ππνδηαίξεζε ηνπ κεραλόζεκνπ 

θαιύπηεηαη κε αθέξαην κεραλόζεκν. Γίλνληαη δεθηά ηα κεραλόζεκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο

 

ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηέζζεξηο  (4) 

κήλεο πξνζκεηξνύκελνη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξόηεξε ηεο 

παξαπάλσ αλαθεξόκελεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Αλ πξνθύςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ ν Γήκνο ζα 

απεπζύλεη εξώηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα αλαλεώζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο 

ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρύνπλ θαη γηα ηπρόλ παξαηάζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο

 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ, ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. 

 

8.1. Παξαιαβή, απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ.  

Ζ παξαιαβή ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ώξα θαη 

ηόπν πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4, από ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ.  

Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνύ παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη 

θαηαγξάθεη ηελ επσλπκία ηνπο ζην πξαθηηθό απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ηε 

ζεηξά παξάδνζήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ απνζθξαγίδεη ηνπο 

“ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ” κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ησλ ζην πξαθηηθό θαη 

ειέγρεη ηελ ύπαξμε ησλ θαθέισλ κε ηελ έλδεημε “ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ” θαη 

“ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ”. Δάλ κέζα ζην “ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ” δελ 
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ππάξρνπλ θαη νη δπν θάθεινη, ηόηε ε πξνζθνξά δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη 

επηζηξέθεηαη, σο απαξάδεθηε, ρσξίο δηθαίσκα έλζηαζεο. 

Μεηά απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηελ έλδεημε “ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ”, 

κνλνγξάθνληαη όια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαη ειέγρεηαη αλ 

ππάξρνπλ όια ηα πξνβιεπόκελα από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε έγγξαθα. 

 

8.2. Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ.  

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη 

ζε ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ θαη έπεηηα παξνπζία ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ αλαθνηλώλεη πνηεο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο.  

Δίλαη δπλαηόλ, ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ όγθν ησλ εγγξάθσλ, ε 

επηηξνπή λα δηαθόςεη ηε ζπλεδξίαζε ηεο θαη λα ζπλερίζεη ηνλ έιεγρν ησλ θαθέισλ 

ζε επόκελεο ζπλεδξηάζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ε επηηξνπή λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη λα ηε 

γλσζηνπνηήζεη έγθαηξα ζηνπο δηαγσληδόκελνπο θαη νη θάθεινη θπιάζζνληαη κε 

επζύλε ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ. 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ελδερνκέλσο κεζνιαβήζεη κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, νη δηαγσληδόκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα 

λα πξνβνύλ ζε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ή ζε αληηθαηάζηαζε εγγξάθσλ. 

 

8.3. Άλνηγκα νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεγνύκελεο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ,  ε 

επηηξνπή  ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 28/80 αλαθνηλώλεη 

ζηνπο απνθιεηζζέληεο από ηελ δεκνπξαζία , ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ ηνπο θαη ηνπο 

θαιεί λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά ηνπο έγγξαθα καδί κε ηελ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά 

ηνπο. Καηόπηλ πξνβαίλεη ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, απηώλ πνπ 

έγηλαλ δεθηνί,  ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθό ηα 

πξνζθεξόκελα πνζνζηά έθπησζεο. Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξνζθέξνληνο  απνξξίπηνληαη , όπσο θαη απηέο πνπ δελ θέξνπλ ην λόκηκν 

κεραλόζεκν. 

Ωο αλάδνρνο αλαθεξύζζεηαη ν δηαγσληδόκελνο, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

ρακειόηεξε  κε ηελ επηθύιαμε όηη ζα πιεξεί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο θαη εηδηθόηεξα ζα έρεη ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία θαη ελ γέλεη ηε 
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δπλαηόηεηα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί επαξθώο ζηηο  απαηηήζεηο ηεο ελ ιόγσ 

ππεξεζίαο . 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο

 

ΑΝΣΗΡΡΖΔΗ-ΔΝΣΑΔΗ 

Αληηξξήζεηο θαηά ηνπ θύξνπο ηεο δεκνπξαζίαο κπνξεί λα ππνβιεζνύλ κόλν από 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό ε απνθιείζηεθαλ από απηόλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ. 

Οη θαηαηηζέκελεο ζηνλ Γήκν ελζηάζεηο πξσηνθνιινύληαη θαη δηαβηβάδνληαη 

απζεκεξόλ ζηελ επηηξνπή πνπ δηελήξγεζε ηελ δεκνπξαζία. 

Ζ επηηξνπή ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ακέζσο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ 

κεηά ηεο, επί ησλ ελζηάζεσλ απηώλ γλώκε ηεο, θαηά ηα άιια ζύκθσλα κε ην 

ΠΓ28/80 θαη ην   Ν 3886/2010. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο

 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

10.1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα θαηαηεζεί από θάζε 

δηαγσληδόκελν εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππό κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξαπέδεο, πνπ 

ιεηηνπξγεί λόκηκα ζηελ Διιάδα, ύςνπο 2% επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο δηαθήξπμεο 

εθηόο ΦΠΑ ήηνη πνζνύ ρηιίσλ εμαθνζίσλ είθνζη επξώ (1.620,00).   

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζ’ απεπζύλεηαη ζηνλ Γήκν Νάνπζαο ζα έρεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ην πνζό θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνλ όξν 

όηη ν εγγπεηήο παξαηηείηαη από ην δηθαίσκα δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο θαη αλαγλσξίδεη 

αλεπηθύιαθηα ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιιεη ην πνζό ηεο εγγύεζεο ρσξίο 

έλζηαζε ή αληίξξεζε κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο  (4) κήλεο θαη 

ζα επηζηξαθεί ζηνπο δηθαηνύρνπο, εθόζνλ δελ ππάξμεη αηηία θαηάπησζήο ηεο, κεηά 

ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνύ δηαγσληζκνύ, κε εμαίξεζε απηήλ ηνύ 
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αλαδόρνπ, πνύ ζα επηζηξαθεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ θαηάζεζε, εθ 

κέξνπο ηνπ, ησλ από απηήλ πξνβιεπνκέλσλ εγγπήζεσλ. 

ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή, πξέπεη λα θαιύπηεη ηελ 

αιιειέγγπα επζύλε όισλ ησλ ζπκπξαηηόλησλ, νη νπνίνη ζα αλαθέξνληαη ζην ζώκα 

απηήο. 

 

 

10.2. Δγγύεζε θαιήο εθπιήξωζεο ηωλ όξωλ ηεο ζύκβαζεο  

Γηα ηελ θαιή εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο , ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, 

ππνρξενύηαη θαηά ηε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή, 

ηξαπέδεο πνύ ιεηηνπξγεί λόκηκα ζηελ Διιάδα , πνζνύ ίζνπ κε ην 5% επί ηνπ πνζνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο δηαθήξπμεο εθηόο ΦΠΑ ήηνη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πελήληα επξώ 

(4.050,00)€. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζύλεηαη ζηνλ Γήκν Νάνπζαο . Θα έρεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ην πνζό θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ηνλ όξν όηη ν εγγπεηήο παξαηηείηαη από ην δηθαίσκα δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο θαη αλαγλσξίδεη αλεπηθύιαθηα ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιιεη ην πνζό 

ηεο εγγύεζεο ρσξίο έλζηαζε ή αληίξξεζε κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηε ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο

 

ΔΓΚΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Ζ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ γίλεηαη από ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, κεηά από εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Ο Γήκνο Νάνπζαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαζ’ όιν ην ρξόλν κεηαμύ ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, λα καηαηώζεη ή αθπξώζεη ην 

δηαγσληζκό,   

α. γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθόζνλ ε παξαηππία επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηνπ 

δηαγσληζκνύ 

β. αλ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθό 

γηα ηνλ  Γήκν Νάνπζαο. 
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γ. αλ ν αληαγσληζκόο ππήξμε αλεπαξθήο, ή αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη έγηλε 

ζπλελλόεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνύ αληαγσληζκνύ 

 

Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο επηηξέπεηαη κόλνλ κεηά από αθύξσζε ηεο από ηελ 

Δπνπηεύνπζα Αξρή, ή ηε κε έγθξηζε ηεο . Δπίζεο ε δεκνπξαζία απηή δύλαηαη λα 

επαλαιεθζεί άπαμ ιόγσ αζύκθνξνπ απνηειέζκαηνο , θξηλόκελνπ ηνύηνπ κε 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν Γήκνο Νάνπζαο δελ έρεη επζύλε ή ππνρξέσζε λα απνδεκηώζεη 

ηνπο δηαγσληδνκέλνπο γηα νπνηαδήπνηε δαπάλε ή δεκία πνπ ζα έρνπλ ππνζηεί γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ζα γίλεη δεθηή ε πξνζθνξά ηνπο ή ζα αλαβιεζεί ή αθπξσζεί ή καηαησζεί ν 

δηαγσληζκόο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη ρξόλν θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
Ο

 

ΤΜΒΑΖ – ΓΑΠΑΝΔ- ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  

ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο , αλαθνηλώλεηαη ην απνηέιεζκα ζηνλ κεηνδόηε, ζηνλ νπνίν 

θαηαθπξώζεθε ν δηαγσληζκόο, καδί κε ηελ πξόζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν 

(εγγξάθσο θαη κε απνδεηθηηθό επίδνζεο) θαη ε εγθξηηηθή απόθαζε θαη ν νπνίνο 

νθείιεη  λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο , πξνζθνκίδνληαο : 

α.  Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθπιήξσζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαηά ηα 

νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 10.1 θαη 10.2 ηεο παξνύζαο. 

β.   Δμνθιεκέλα ηα ηηκνιόγηα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο. 

γ.  Σελ απαηηνύκελε άδεηα κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ, γηα ηελ νπνία  ν αλαδεηρζείο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη άκεζα ζηηο ζπλαξκόδηεο Τπεξεζίεο κειέηε νξγάλσζεο θαη 

κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ εληόο θαη  εθηόο ηνπ λνκνύ πξνο όκνξν λνκό,  θαη 

εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο από ηηο αξκόδηεο πξνο ηνύην Τπεξεζίεο. 

 

         Ζ κεηά ηελ θαηαθύξσζε νπνηαδήπνηε ηπρόλ άξλεζε ή θαζπζηέξεζε 

αλάιεςεο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ   ζα έρεη σο ζπλέπεηα, κε απόθαζε 

ηνπ Γ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο : 
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α. ηελ θαηάπησζε ππέξ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό σο πνηληθή ξήηξα 

β. θάζε άιιε απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε δεκία ή δηαθπγόλ θέξδνο ηνπ  Γήκνπ 

Νάνπζαο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν Γήκνο Νάνπζαο δηθαηνύηαη λα θαηαθπξώζεη ην δηαγσληζκό 

ζηνλ επόκελν κεηνδόηε, εθόζνλ ηζρύεη ε πξνζθνξά ηνπ θαη ε αληίζηνηρε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ή λα ηνλ επαλαιάβεη κε ηνπο ίδηνπο ή 

ηξνπνπνηεκέλνπο όξνπο. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο θαιείηαη ζε ηαζζόκελε πξνο ηνύην 

πξνζεζκία όρη κεγαιύηεξε ησλ είθνζη εκεξώλ λα πξνζέιζεη ζηνλ ρώξν  πνπ ζα ηνπ 

ππνδεηρζεί από ην Γήκν Νάνπζαο πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζεη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ 

θαη λα αλαιάβεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. 

ηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο από κέξνπο ηνπ κε εθπιεξώζεσο ησλ 

ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε εμαθόζηα εμήληα 

πέληε επξώ (665 €),  γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη γηα εμήληα (60) ζπλνιηθά 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
  

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ- ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Σα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ ππόςε δηαγσληζκνύ είλαη θαηά ζεηξάλ ηζρύνο ηα εμήο: 

1. Ζ Γηαθήξπμε.  

2. Ζ ύκβαζε.  

3. Σν ηηκνιόγην.  

4. Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο. 

5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ. 

6. Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ.  

7. Ζ Σερληθή Έθζεζε.  

8. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.  

 

Ζ δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπνληαη από ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 

(α) ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) , όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε 

από ηνλ  Ν. 3852/2010 . 

(β) ηνπ Π.Γ.28/80 .  



 16 

(γ) ησλ ζρεηηθώλ Νόκσλ θαη Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ πνπ ελαξκόληζαλ ηελ Δζληθή 

Ννκνζεζία κε ην Κνηλνηηθό Γίθαην (Π.Δ. 60/2007 τις οδηγίες 2004/1 8/ΕΚ όπως 

τροποποιήθηκε με τα 2005/51/ΕΚ και 2005/75/ΕΚ).  

(δ) ηεο Κ.Τ.Α. ΖΠ/509 10/2727/03 (ΦΕΚ 190913 Β΄ / 22-12-03) Πεξί δηαρείξηζεο 

ηεξεώλ Απνβιήησλ. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο

 

ΠΛΖΡΩΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο έληερλεο θαη πιήξνπο 

εθηέιεζεο ηεο παξερνκέλεο ππεξεζίαο. Σν πνζόλ ηεο πιεξσκήο ζα ηζνύηαη κε ηε 

πηζηνπνηεκέλε δαπάλε ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηειέζζεθαλ. 

Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη θάζε θύζεσο θξαηήζεηο, θόξνη θιπ.  

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά από ηελ έθδνζε ηνύ ζρεηηθνύ εληάικαηνο 

πιεξσκήο. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε Δπξώ (€), ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ 

Ο Αλάδνρνο βαξύλεηαη κε θάζε λόκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε 

ε θάζε είδνπο πιεξσκή πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλα θαη ηα εμήο: 

α. Σα γεληθά θαη εηδηθά έμνδα ηνπ Αλαδόρνπ 

β. Οη θόξνη ηνπ, νη εηζθνξέο ζηα θάζε είδνπο ηακεία θαη θάζε είδνπο πξνβιεπόκελεο 

θξαηήζεηο 

γ. Οη επηκέξνπο δαπάλεο γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ, 

δειαδή κηζζνί θαη δώξα πξνζσπηθνύ, επηδόκαηα, θάζε δαπάλε ηπρόλ ππεξσξηαθή 

απαζρόιεζε, έμνδα αζθαιίζεσλ πξνζσπηθνύ θαη γεληθά θάζε δαπάλε κε ξεηά 

θαηνλνκαδόκελε πιελ ηνπ Φ.Π.Α.  

δ. Οη ακνηβέο ηνπ θάζε εηδηθόηεηαο απαζρνινύκελνπ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ, θαζώο 

επίζεο θαη θάζε είδνπο δαπάλε δηα ρξήζε ή πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέζεη ν Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, είηε απαζρνινύληαη θαη 

δηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία είηε ζηα γξαθεία ηνπ Αλαδόρνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 15
Ο

 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε δύν εκεξήζηεο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ , ζε κία εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα, ζε κία εκεξήζηα 

γεληθή  εθεκεξίδα κεγάιεο θπθινθνξίαο ησλ Αζελώλ ή ηεο Θεζζαινλίθεο , ζε κηα 

δεκνπξαζηώλ ή νηθνλνκηθώλ θαη  ζην Φ.Δ.Κ.θαη ζηνλ ηζηόηνπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 16
Ο

 

ΓΑΠΑΝΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο, ηόζν ηεο αξρηθήο όζν θαη ησλ 

επαλαιεπηηθώλ δεκνπξαζηώλ ζηνλ ηύπν, βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν λ.3801/09, ν νπνίνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ 

ζρεηηθώλ εμνθιεηηθώλ απνδείμεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
Ο

 

 ΓΛΩΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

  Όια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ θαη όια ηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιώζζα 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18
Ο

 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΔΤΥΩΝ   - ΑΠΟΓΟΥΖ ΟΡΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Καηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκό από ηνλ 

δηαγσληδόκελν πξνϋπνηίζεηαη θαη απνηειεί ηεθκήξην όηη απηόο έρεη κειεηήζεη 

ιεπηνκεξεηαθά νιόθιεξε ηελ παξνύζα Πξνθήξπμε θαη όια ηα ππόινηπα ηεύρε ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαζώο θαη ηηο επηηόπηεο ζπλζήθεο πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν ηεο 

ύκβαζεο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη όηη απνδέρεηαη ηνπο ζρεηηθνύο όξνπο. 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο/ηεύρνπο δεκνπξάηεζεο  δηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηνπ 

Γήκνπ θαη επξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ  κέρξη ηηο       ........./06/11 

ώξα 14 κκ, από ηελ θ. θόδξα Δπκνξθία,  έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ  10,00 €. 

  Γηεπθξηλίζεηο Γηαθήξπμεο: 
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α) Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερόκελν ησλ 

ηεπρώλ ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ,  ην αξγόηεξν κέρξη θαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ από 

ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

Ο  Γήκνο Νάνπζαο  ζα απαληήζεη, ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από 

ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

 β) Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, θακία δηεπθξίληζε, 

ηξνπνπνίεζε ή απόθξνπζε όξνπ ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ή ησλ πξνζθνξώλ δελ 

γίλεηαη δεθηή. 

 

           

 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 63 /2011 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

Τπνγξαθή όπσο ζηελ αξρή 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 

Τπνγξαθή όπσο ζηελ αξρή 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΡΑΜΠΑΣΕΟ 


