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ΘΕΜΑ: Διενζργεια ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για 

«ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021» 

 

ΚΙΤΘΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ:  Χαμθλότερθ τιμι 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ/ΩΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  22/06/2021   11:00 

 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:   Δ/νςθ Οικονομικοφ, Λ. Ικάρου & Στ.  Σπανάκθ 2Α Θράκλειο  

 CPV :  90910000-9 

 

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ  

Θ  Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ  Ι Α  Τ Θ Σ  Α Δ Κ  

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ:  

 Του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπωσ ιςχφει. 

 Toυ ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπωσ ιςχφει.  

 Του ν. 4497/2017, άρκρο 107 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α’): «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν 

δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ» . 

 Του ν. 4446/2016 «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ-Ραράβολα, Οικειοκελισ 

αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Τροποποιιςεισ του ν. 

4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) όπωσ ιςχφει.  

 Του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Αϋ) άρκρα 28 & 28Α «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ-Καταπολζμθςθ 

Γραφειοκρατίασ & Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ Αδικιϊν και Άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ το 

τελευταίο προςτζκθκε με το άρ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/ τ.Αϋ) «Μζτρα για τθν Επιτάχυνςθ του 

Κυβερνθτικοφ Ζργου & άλλεσ Διατάξεισ».  

 Του ν. 4254/2014, άρκρο 1, υποπαρ. ςτ.20 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο 

πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» περί εφαρμογισ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςιϊν Συμβάςεων.  
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 Του ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

120/Α/29-05-2013), όπωσ ιςχφει.  

 Του ν. 4270/2014 Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 4172/2013, άρκρο 64 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν.4046/2012, του 

ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ ιςχφει.  

 Του ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του   ν. 3588/2007 

(πτωχευτικόσ κϊδικάσ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-

2011), όπωσ ιςχφει.  

 Του ν. 3979/2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), 

όπωσ ιςχφει.  

 Του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και 

άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ ιςχφει. 

 Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το ν. 3853/2010 «Απλοποίθςθ 

διαδικαςιϊν ςφςταςθσ προςωπικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 90/Α/17-06-

2010) και με το ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και 

λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74 /Α/26-03-2014), 

 Του ν. 3043/2002 «Ευκφνθ του πωλθτι για πραγματικά ελαττϊματα και ζλλειψθ ςυνομολογθμζνων 

ιδιοτιτων, τροποποίθςθ διατάξεων του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ και άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ» 

(ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002), όπωσ ιςχφει.  

 Του ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ ιςχφει.  

 Του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-

1999) όπωσ ιςχφει και ιδίωσ τα άρκρα 7 και 13 ζωσ 15, ςυμπλθρωματικά με το ν. 4024/2011 

«Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ 

εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/7-10-

2011), όπωσ ιςχφει και ιδίωσ τα άρκρα 21 και 26.  

2. Το π.δ. 136/2010 «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ (Φ.Ε.Κ. 229/ τ. Αϋ/27-12-2010), 

όπωσ ιςχφει. 

3. Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (ΦΕΚ 

34/Α/23-03-2015), όπωσ ιςχφει.  

4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπωσ ιςχφει.  

5. Τθν υπ’ αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων με κζμα 

«Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (ΦΕΚ 

3698/Β/16-11-2016), όπωσ ιςχφει.  

6. Τθν υπ' αρικ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

(Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 

4412/2016 (Αϋ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπωσ ιςχφει.  

7. Τθν υπ’ αρικ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπωσ ιςχφει.  
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8. Τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων.  

9. Τθν υπ’ αρικ.2879/2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ 

περί «Κακοριςμοφ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ 

δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου».  

10. Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 4652/17.07.2018 (ΑΔΑ: Ω414465ΧΘΕ-Η4Δ) απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταναςτευτικισ 

Ρολιτικισ και το υπ’ αρ. πρωτ. 5639/03.08.2018 ζγγραφο του ωσ άνω Υπουργείου: «Κατανομι Ριςτϊςεων 

για προμικεια Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ που κα ςυμβάλλει ςτον εκςυγχρονιςμό των Υπθρεςιϊν 

Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ Χϊρασ».  

11. To υπ’ αρ. πρωτ. 5035/28-09-2018 (ΑΔΑ:6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) ζγγραφο τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων με κζμα: «Ηθτιματα που άπτονται του χρόνου ζκδοςθσ και ιςχφοσ των 

δικαιολογθτικϊν που προςκομίηονται από τον προςωρινό ανάδοχο (δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) για 

τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ».  

12. Των ςε εκτζλεςθ ανωτζρω νόμων, εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

13. Το γεγονόσ ότι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ διακζτει το δικαίωμα να μθ παράγει αποτελζςματα 

από τθν παροφςα διακιρυξθ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 

14. Τθν αρ. 14026/15-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ) απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν ( ΦΕΚ 

250/τ.ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διοριςμοφ τθσ Μαρίασ Κοηυράκθ του Εμμανουιλ ωσ Συντονίςτριασ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ.  

15. Τθν με αρ.πρωτ. 470/20-04-2021 *ΑΔΑ: ΨΥΟ3Ο1Θ-ΒΚ5+ απόφαςθ ςε ορκι επανάλθψθ τθσ 

Συντονίςτριασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ περί ςυγκρότθςθσ  Επιτροπϊν για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ ζτουσ 2021. 

16. Το άρκρο 122 του Ν.4790/21 (ΦΕΚ 48 Α/31-3-2021) με το οποίο ορίςτθκε ότι αρμόδια για «κάκε άλλθ 

απαραίτθτθ διαδικαςία για τθ διαχείριςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ 

δια τθσ Διεφκυνςθσ Δαςϊν Χανίων» και τθν αρ. 2/64603/24-04-2021 Απόφαςθ Υπ. Οικονομικϊν με τθν 

οποία ζγινε μεταφορά ςχετικϊν πιςτϊςεων.  

17. Τo με αρ. πρωτ.3780/18-05-2021 και το νεϊτερο ζγγραφο με αρ. πρωτ. 3955/21-05-2021 Τεχνικισ 

Ρεριγραφισ Εργαςιϊν Συλλογισ και Απομάκρυνςθσ Απορριμμάτων ςτον Εκνικό Δρυμό Σαμαριάσ ζτουσ 

2021, τθσ Δ/νςθ Δαςϊν Ν. Χανίων.   

18. Το αρ. πρωτ.1886/20-5-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008637243 2021-05-20) και το νεϊτερο αρ. πρωτ. 1953/26-05-

2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008667603 2021-05-26) Ρρωτογενζσ Αίτθμα Δαπάνθσ τθσ Συντονίςτριασ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ.  

19. Τθν αρ.πρωτ.2022/28-05-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6ΟΨΤΟ1Θ-3ΤΩ, 

ΑΔΑΜ:21REQ008696647 2021-06-01) α/α 36561 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ ποςοφ 

60.000,00€  Φορζασ  1906, Ειδικόσ Φορζασ  999.0200000, ΑΛΕ 2420204001. 

 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε  

τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με κζμα: ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021, με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ 

ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ - όρουσ, όπωσ περιγράφονται ςτα Ραραρτιματα τα οποία αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, για το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι και ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

μζχρι 31/10/2021.  

Θ ςυνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανζρχεται μζχρι το ποςό των εξιντα χιλιάδων ευρϊ (60.000,00 €) με  
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Φ.Ρ.Α. και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ οικονομικοφ ζτουσ 2021  

 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει 

χαμθλότερθσ τιμισ. 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ, Ικάρου και Σπανάκθ Θράκλειο 

ςτισ 22/06/2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11.00 π.μ. παρουςία τθσ αρμόδιασ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των 

αποτελεςμάτων του εν λόγω διαγωνιςμοφ. 

Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςτθ Δ/νςθ Οικονομικοφ Λεωφ. Ικάρου και Στεργίου Σπανάκθ 2Α  Τ.Κ.71307 

Θράκλειο-Κριτθσ  μζχρι και τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και ϊρα 10.00 π.μ.  

 Ρροςφορζσ που κατατίκενται ι αποςτζλλονται μετά τθν παραπάνω προκεςμία κεωροφνται εκπρόκεςμεσ. 

 

Θ διακιρυξθ κακϊσ και το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ κα είναι διακζςιμα :  

 ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ http://www.apdkritis.gov.gr (ακολουκϊντασ τθ διαδρομι Διοικθτικι Δομι- 

Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ -  Διεφκυνςθ Οικονομικοφ) 

 ςτο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (θ αναηιτθςθ γίνεται με τον ΑΔΑ)  

 ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου  

Διευκρινιςεισ ςχετικά με: 

 τθ διακιρυξθ παρζχονται από τθν υπθρεςία μασ – Διεφκυνςθ Οικονομικοφ ςτα τθλζφωνα:  2810-

278466 (Μ. Βουλγαράκθ)  

 τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πλθροφορίεσ για τθ φφςθ των εργαςιϊν κλπ. –Διεφκυνςθ Δαςϊν Ν. 

Χανίων ςτo τθλζφωνο 28210-84208 (Ε. Ρατεράκθ) και 28210-84215 (Ρ. Νοφςια) 

             

Θ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ 

 

ΜΑΙΑ ΚΟΗΥΑΚΘ 

Επιςυνάπτονται τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Ρεριγραφι Εξοπλιςμοφ  & Διαδικαςίασ  εργαςιϊν ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ 

απορριμμάτων και Κακαριςμοφ χϊρων  (Ραράρτθμα Α) 
 Προι διαγωνιςμοφ – Δικαιολογθτικά (Ραράρτθμα Β) 
 Υπόδειγμα ςφμβαςθσ (Ραράρτθμα Γ)      
 Υποδείγματα Τ.Ε.Υ.Δ. – Εγγυθτικισ - Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ραράρτθμα Δ) 
Κοινοποίθςθ 
α) Μζλθ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων ςυνοπτικοφ  διαγωνιςμϊν Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Κριτθσ   
 (ΑΔΑ:ΨΥΟ3Ο1Θ-ΒΚ5) 
Τακτικά μζλθ    &   Αναπλθρωματικά μζλθ 
Δ/νςθ Υδάτων (Τςίκθ Άννα Μαρία)   Δ/νςθ  Τεχνικοφ Ελζγχου(Τηωρτηάκθσ Κωνςταντίνοσ) 
Δ/νςθ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ   Δ/νςθ  Δαςϊν Ν. Θρακλείου(Κουγιουμουτηισ Ιωάννθσ) 
(Αντιμιςάρθσ Βαςίλειοσ)     Δ/νςθ Κοινοφ. Ρεριουςιϊν  (Διακονισ Ιωάννθσ) 
Δ/νςθ Αγροτικϊν Υποκζςεων  
(Λιουδάκθσ Λάμπροσ)     

 
β) Δ/νςθ Δαςϊν Ν. Χανίων  email: a.piperaki@apdkritis.gov.gr   Φαξ: 28210-92287 
Εςωτερικι Διανομι  Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ & Κρατικϊν Οχθμάτων 

http://www.apdkritis.gov.gr/
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ- ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΧΩΩΝ 

ΑΝΘΚΕΙ ΣΤΘΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ.  οικ. 2267/10-06-2021 ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

Αντικείμενο 

Το αντικείμενο του ζργου αφορά παροχι υπθρεςιϊν  ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ.ΕΤΟΥΣ 2021.   

Α) Συνοπτικά ςτοιχεία των προσ ανάκεςθ εργαςιϊν 

ΡΕΙΓΑΦΘ  
Εργαςίεσ  ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ 
ΣΑΜΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021. 
 

 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

α)Συνολικό μικοσ διαδρομισ μονοπατιοφ 13.000 μ. (26.000 m2 περίπου), β) οι κζςεισ 
ανάπαυςθσ επιςκεπτϊν ςυνολικοφ εμβαδοφ 17.500 m2 περίπου και γ)τα κτιριακά 
δθλαδι οι κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ που βρίςκονται ςτα φυλάκια κατά μικοσ τθσ 
διαδρομισ, τα υπάρχοντα φυλάκια ςτο Ξυλόςκαλο, τον Άγιο Νικόλαο, τθ Σαμαριά και 
τθν Αγία ουμζλθ αντίςτοιχα κακϊσ και τα τρία κζντρα πλθροφόρθςθσ που βρίςκονται 
ςτο Ξυλόςκαλο, τθ Σαμαριά και τθν Αγία ουμζλθ αντίςτοιχα ( 1500 m2 περίπου). 
Απομάκρυνςθ ςκουπιδιϊν κα γίνεται και 2 φορζσ το μινα ςτα μονοπάτια διαφυγισ 
επί του καταςτρϊματοσ (4.000m2 περίπου) κακϊσ και όλων των παλιϊν πλαςτικϊν 
ςωλινων που βρίςκονται ςτθ κοίτθ του ποταμοφ και χρθςίμευαν για τθν φδρευςθ τθσ 
Αγίασ ουμζλθσ από τθ κζςθ Κεφαλοβρφςια (10ο km) ωσ τθν νότια ζξοδο (13ο km). H 
ςυλλογι και απομάκρυνςθ κα γίνεται κακθμερινά και το ςφνολο είναι 45.300τ.μ. 
 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
 

Ο τόποσ που κα γίνεται θ ςυλλογι και αποκομιδι απορριμμάτων είναι ο Εκνικόσ 
Δρυμόσ Σαμαριάσ και ςυγκεκριμζνα όλο το μικοσ τθσ διαδρομισ του φαραγγιοφ τθσ 
Σαμαριάσ από τθ βόρεια είςοδο ςτο ‘Ξυλόςκαλο’ ζωσ τθ νότια είςοδο ςτθν ‘Αγία 
ουμζλθ’, οι κζςεισ ανάπαυςθσ των επιςκεπτϊν και οι κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ που 
βρίςκονται ςτα φυλάκια κατά μικοσ τθσ διαδρομισ, τα υπάρχοντα φυλάκια ςτο 
Ξυλόςκαλο, τον Άγιο Νικόλαο, τθ Σαμαριά και τθν Αγία ουμζλθ αντίςτοιχα κακϊσ και 
τα τρία κζντρα πλθροφόρθςθσ που βρίςκονται ςτο Ξυλόςκαλο, τθ Σαμαριά και τθν 
Αγία ουμζλθ αντίςτοιχα κακϊσ και οι χϊροι ςταβλιςμοφ των ηϊων ςτο Ξυλόςκαλο και 
τθν Αγία ουμζλθ κακϊσ και μερικϊσ ςτα μονοπάτια διαφυγισ. 

 

 

β)Ελάχιςτθ απαίτθςθ θμεριςιασ απαςχόλθςθσ (ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΜΕΕΣ ΤΘΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ)  
  
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΕΙΟΧΘ 
ΕΥΘΥΝΘΣ 

ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ/ΣΤΙΩΝ*** 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΘΜΕΘΣΙΕΣ ΩΕΣ 
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΩΑΙΟ 
ΘΜΕΘΣΙΑΣ 
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

1ο * 
τμιμα 

Τετραγωνικά 
μζτρα φροντίδασ 
ανά άτομο 
κακθμερινά. 
(περίπου   
45.300τ.μ. /5 
εργαηόμενουσ) 

2/θμζρα 16 7.00-15.00 & 
11.30-19.30 

2ο τμιμα 2/θμζρα 16 10.00-18.00& 
08.30-15-30 

3ο ** 
τμιμα 

1/θμζρα 8 11.30-19.30 
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ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ 
*:αναλφεται παρακάτω και ςυμπεριλαμβάνεται ο χϊροσ ςτάβλιςθσ των ηωϊν ςτο Ξυλόςκαλο 
**:αναλφεται παρακάτω και ςυμπεριλαμβάνεται ο χϊροσ ςτάβλιςθσ των ηϊων ςτθν Αγία ουμζλθ 
***: 5 απαςχολοφμενοι 40 ϊρεσ θμερθςίωσ. Συνεπϊσ ο αρικμόσ των εργαηομζνων δεν μπορεί να είναι 
μικρότεροσ από 7 άτομα ( 5 για κάκε θμζρα και 2 για ρεπό). 
Οι εργαηόμενοι κα είναι άτομα ικανά να ανταπεξζλκουν ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ΕΔΛΟ  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΥΜΟ ΣΑΜΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΓΑΣΙΩΝ 

Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αναφζρεται ςτο ζργο τθσ ςυλλογισ , απομάκρυνςθσ απορριμμάτων  και 
κακαριότθτασ των χϊρων και τραπεηόπαγκων του Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ, και ςυγκεκριμζνα α) ςε όλο το 
μικοσ τθσ διαδρομισ του φαραγγιοφ τθσ Σαμαριάσ από τθ βόρεια είςοδο ςτο Ξυλόςκαλο ζωσ τθ νότια είςοδο 
ςτθν Αγία ουμζλθ, ςυνολικό μικοσ διαδρομισ μονοπατιοφ 13.000 μ. (26.000 m2 περίπου), β) ςτισ κζςεισ 
ανάπαυςθσ επιςκεπτϊν ςυνολικοφ εμβαδοφ 17.500 m2 περίπου και γ)ς τα κτιριακά δθλαδι ςτισ κοινόχρθςτεσ 
τουαλζτεσ που βρίςκονται ςτα φυλάκια κατά μικοσ τθσ διαδρομισ, ςτα υπάρχοντα φυλάκια ςτο Ξυλόςκαλο, 
τον Άγιο Νικόλαο, τθ Σαμαριά και τθν Αγία ουμζλθ αντίςτοιχα κακϊσ και ςτα τρία κζντρα πλθροφόρθςθσ που 
βρίςκονται ςτο Ξυλόςκαλο, τθ Σαμαριά και τθν Αγία ουμζλθ αντίςτοιχα ( 1500 m2 περίπου), κακϊσ και  ςτθν 
ςυλλογι των απορριμμάτων από τουσ χϊρουσ ανάπαυςθσ και ςτθ μεταφορά τουσ με ηϊα ςτο Ξυλόςκαλο και 
ςτθν Αγία ουμζλθ, όπου υπάρχουν οι χϊροι ςυγκζντρωςθσ τουσ για τθν αποκομιδι τουσ από τουσ 
αντίςτοιχουσ διμουσ Σφακίων και Ρλατανιά. Απομάκρυνςθ ςκουπιδιϊν κα γίνεται και 2 φορζσ το μινα ςτα 
μονοπάτια διαφυγισ επί του καταςτρϊματοσ. Τζλοσ, ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαμβάνεται θ 
ςυλλογι και απομάκρυνςθ οργανικϊν και ανόργανων άχρθςτων υλικϊν των χϊρων ςτάβλιςθσ των ιπποειδϊν, θ 
ςυλλογι τθσ κοπριάσ και θ τοποκζτθςι τθσ ςε ςάκουσ χωρθτικότθτασ 30-60lt.  Θ ςυλλογι κα γίνεται ανά τακτά 
χρονικά διαςτιματα. Επίςθσ ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι θ παροχι και μεταφορά τροφϊν των ηϊων 
του ι άλλων απαραίτθτων προμθκειϊν από τισ ειςόδουσ του Εκνικοφ Δρυμοφ ςτα ςθμεία προοριςμοφ τουσ 
μζςα ςτο φαράγγι. 
Σκοπόσ του ζργου είναι θ βελτίωςθ τθσ αιςκθτικισ εικόνασ του Εκνικοφ Δρυμοφ.  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
Α. Κακθμερινά κα γίνονται οι εξισ εργαςίεσ:   
Οι εργαςίεσ ςυλλογισ και απομάκρυνςθσ απορριμμάτων επιμερίηονται ωσ εξισ: 
Επί κακθμερινισ βάςθσ κα πρζπει να υπάρχουν πζντε άτομα μζςα ςτο φαράγγι τα οποία κα ζχουν 
αποκλειςτικι περιοχι ευκφνθσ για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω περιγραφόμενων υπθρεςιϊν.  
1ο ΤΜΘΜΑ: Δυο υπεφκυνοι ςτο βόρειο τμιμα: κα ζχουν  τθν ευκφνθ για το τμιμα του κεντρικοφ μονοπατιοφ 
από τθ βόρεια είςοδο ςτο ‘Ξυλόςκαλο’ – ‘ζωσ και τθ κζςθ ‘Βρυςί ’ που περιλαμβάνει τισ κζςεισ ανάπαυςθσ 
‘Νεροφτςικο’ - ‘Συκιά’ - ‘Άγιοσ Νικόλαοσ’ – ‘Βρυςί’. Στο τμιμα αυτό κα αςκοφν  τισ εργαςίεσ ςυλλογισ, 
απομάκρυνςθσ απορριμμάτων και κακαριςμοφ των χϊρων  και των τραπεηόπαγκων  που προβλζπονται 
παραπάνω και αφοφ περάςουν οι επιςκζπτεσ κα μεταφζρονται  τα απορρίμματα με μουλάρι  αςυμπίεςτα, 
από τθ κζςθ ‘Βρυςί’ και προχωρϊντασ προσ τθ βόρεια ζξοδο ςτο ‘Ξυλόςκαλο’ ςτθ κζςθ από τθν οποία τα 
ςυλλζγει το απορριμματοφόρο του διμου Ρλατανιά.  
Ο πρϊτοσ Είναι υπεφκυνοσ για τθν κακθμερινι φροντίδα, κακαριότθτα  του μονοπατιοφ, τουσ χϊρουσ 
ανάπαυςθσ και  των τραπεηοπαγκων, των τουαλετϊν ςτθ κζςθ ‘Νεροφτςικο’ που προορίηονται για τουσ 
επιςκζπτεσ, οι οποίεσ κα πρζπει να ελζγχονται ςυνεχϊσ ζωσ το πζραςμα του κυρίου όγκου των επιςκεπτϊν. 
Θα ςυλλζγονται τα απορρίμματα από όλα τα καλάκια κακϊσ και από το Ξυλόςκαλο, το χϊρο τθσ ειςόδου και 
του μουςείου επίςθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν κακθμερινι κακαριότθτα του χϊρου που ςταβλίηονται τα ηϊα. 
Ο χϊροσ ςταβλιςμοφ ςτο Ξυλόςκαλο κα  κακαρίηεται κακθμερινά και κα απολυμαίνεται δυο φορζσ τθν 
εβδομάδα με ςκόνθ αςβζςτθ .  Θ κοπριά κα ςυλλζγεται ςε ςακιά και κα απομακρφνεται από τον χϊρο του 
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μουςείου του Ξυλοςκάλου μια φορά τθν εβδομάδα . Επίςθσ εάν από αρμόδιο δαςικό υπάλλθλο δοκεί εντολι 
για όποια διποτε άλλθ εργαςία κακαριότθτασ είναι υποχρεωμζνοσ να τθν εφαρμόςει .   
Ο δεφτεροσ κα  είναι υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα του κεντρικοφ μονοπατιοφ ζωσ τθν κζςθ Βρυςί ,για τθν 
φροντίδα των τουαλετϊν που προορίηονται για τουσ επιςκζπτεσ του Εκνικοφ Δρυμοφ ςτθ κζςθ ‘Άγιοσ 
Νικόλαοσ’ οι οποίεσ κα ελζγχονται ςυνεχϊσ  για το διάςτθμα από 11:30 π.μ. – 19:30 π.μ ϊςτε οι τουαλζτεσ να 
είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ ,κα απομακρφνονται τυχόν απορρίμματα από όλα τα καλάκια του Αγίου Νικολάου 
και τθσ κζςθσ Συκιάσ . Ανά δυο ιμερεσ κα κακαρίηει και κα απομακρφνει τα απορρίμματα από τθν κζςθ Βρυςί 
και το μονοπάτι .  
Οι δυο εργαηόμενοι κα φροντίηουν να γίνεται  διαχωριςμόσ των απορριμμάτων. Τα ανακυκλϊςιμα 
απορρίμματα που είναι για απομάκρυνςθ κα ςυλλζγονται και κα γίνεται  μεταφορά τουσ με τα ηϊα ςτο 
Ξυλόςκαλο Τα υπολείμματα τροφίμων κα ςυλλζγονται και κα τοποκετοφνται ςε χϊρο  που κα τουσ 
υποδειχτεί από δαςοφφλακα.. 
 
2ο ΤΜΘΜΑ: :  Δυο υπεφκυνοι του τμιματοσ από Βρυςί Ρρινάρι- οικιςμόσ Σαμαριάσ - Ρζρδικα ) που 
περιλαμβάνει τισ κζςεισ ανάπαυςθσ από ‘Βρυςί’ που ‘Ρρινάρι’ - ‘Σαμαριά’ – ‘Ρζρδικα’ ςτο 10 χιλ. Στο τμιμα 
αυτό κα αςκοφν  τισ εργαςίεσ ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ απορριμμάτων και κακαριςμοφ των χϊρων  και των 
τραπεηόπαγκων  που προβλζπονται παραπάνω. 
 Ο πρϊτοσ  με ωράριο 08.30-15.30 κα είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυλλογι των απορριμμάτων από το μονοπάτι 
και τα καλάκια  από τθ κζςθ «Ρρινάρι» ζωσ και τθ κζςθ «Βρυςί»  κακϊσ και τθν κζςθ Ρζρδικα . Τθν μεταφορά 
τουσ ςτθν πρζςα ςτον οικιςμό τθσ Σαμαριάσ και των κακαριςμό των χϊρων και τραπεηόπαγκων. .  
Ο δεφτεροσ με ωράριο 10.00-18.00 είναι υπεφκυνοσ ςτον οικιςμό τθσ Σαμαριάσ για τον κακαριςμό των 
κτθρίων ,τθν κακθμερινι φροντίδα των τουαλετϊν που προορίηονται για τουσ επιςκζπτεσ του Εκνικοφ 
Δρυμοφ ςτθ κζςθ ‘Σαμαριά’ οι οποίεσ κα ελζγχονται τουλάχιςτον μία φορά κάκε μιςι ϊρα για το διάςτθμα 
από 11:00 π.μ. – 15:00 π.μ, κα κακαρίηονται και κα απομακρφνονται τυχόν απορρίμματα  ϊςτε να είναι 
πάντοτε κακαρζσ.  
Θα γίνεται διαχωριςμόσ των απορριμμάτων. Τα ανακυκλϊςιμα απορρίμματα που είναι για απομάκρυνςθ κα 
ςυλλζγονται κα γίνεται  ςυμπίεςθ και δεματοποίθςθ ,τθσ ‘Σαμαριάσ’, τθσ Ρζρδικασ’ και του ‘Ρριναριοφ,’ με το 
ειδικό μθχάνθμα που είναι εγκατεςτθμζνο εκεί ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμα για τθ φόρτωςθ και τθ μεταφορά 
τουσ με ηϊο. Τα υπολείμματα τροφίμων κα ςυλλζγονται και κα τοποκετοφνται ςε χϊρο  που κα τουσ 
υποδειχτεί από δαςοφφλακα κα φροντίηουν επίςθσ τθν κακαριότθτα, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, του  
χϊρου ςτάβλιςθσ των ιπποειδϊν ςτθ Σαμαριά. Κακθμερινά κα γίνεται ζλεγχοσ του ευρφτερου χϊρου του 
οικιςμοφ για τθν ςυλλογι και απομάκρυνςθ διαςκορπιςμζνων απορριμμάτων . 
 
3ο ΤΜΘΜΑ: Ο υπεφκυνοσ εργαηόμενοσ, είναι υπεφκυνοσ για  τθ μεταφορά των πρεςαριςμζνων 
απορριμμάτων από τον οικιςμό Σαμαριάσ με το ηϊο ςτθν Αγία ουμζλθ ςτουσ κάδουσ του Διμου , τθν  
φροντίδα των τουαλετϊν που προορίηονται για τουσ επιςκζπτεσ του Εκνικοφ Δρυμοφ ςτθ κζςθ Χριςτόσ και 
Αγίασ ουμζλθσ . Οι τουαλζτεσ ςτθ κζςθ ‘Αγία ουμζλθ’ κα ελζγχονται και κα φροντίηονται τουλάχιςτον δφο 
φορζσ θμερθςίωσ μία το πρωί και μία το απόγευμα  μετά το πζραςμα του κυρίου όγκου των επιςκεπτϊν. Οι 
τουαλζτεσ ςτθ κζςθ ‘Χριςτόσ’ κα φροντίηονται τουλάχιςτον μία φορά κάκε μιςι ϊρα για το διάςτθμα από 
11:30 π.μ. – 16:30 π.μ. Το διάςτθμα αυτό ο υπεφκυνοσ κα βρίςκεται ςτθ κζςθ ‘Χριςτόσ’ ϊςτε οι τουαλζτεσ να 
είναι πάντοτε κακαρζσ. Θα γίνεται  διαχωριςμόσ των απορριμμάτων. Τα ανακυκλϊςιμα απορρίμματα που 
είναι για απομάκρυνςθ κα ςυλλζγονται και κα γίνεται  μεταφορά τουσ με το ηϊο ςτθν Αγία ουμζλθ , κα 
μεταφζρονται αςυμπίεςτα. Τα υπολείμματα τροφίμων κα ςυλλζγονται και κα τοποκετοφνται ςε χϊρο  που 
κα τουσ υποδειχτεί από δαςοφφλακα. Είναι υπεφκυνοσ για τθν ςυλλογι και απομάκρυνςθ απορριμμάτων 
πζριξ του χϊρου του φυλακίου  . 
Τζλοσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν φροντίδα του χϊρου ςτάβλιςθσ όλων των  ιπποειδϊν ςτθν Αγία ουμζλθ. 
4ο Τα τρία άτομα   Σαμαριάσ και Αγίασ ουμζλθσ(2+1) κα  μεταφζρουν ςτθν Αγία ουμζλθ διάφορα 
αντικείμενα που υπάρχουν ςτον οικιςμό τθσ Σαμαριάσ ,Χριςτό και φυλάκιο Αγίασ ουμζλθσ που κα 
υποδειχτοφν από αρμόδιο δαςοφφλακα κακϊσ και όλων των άχρθςτων  πλαςτικϊν ςωλινων που βρίςκονται 
ςτθ κοίτθ του ποταμοφ και χρθςίμευαν για τθν φδρευςθ τθσ Αγίασ ουμζλθσ από τθ κζςθ Κεφαλοβρφςια (10ο 
km) ωσ τθν νότια ζξοδο (13ο km). .Τα αντικείμενα  κα υποδειχκοφν από τον υπεφκυνο του φυλακίου. Οι 
ςωλινεσ μπορεί να κόβονται ςε ικανοποιθτικό μζγεκοσ ϊςτε να φορτϊνονται ςτα ηϊα, είτε να ςφρονται αφοφ 
δεκοφν κατάλλθλα από το ηϊο το οποίο πρζπει να είναι εκπαιδευμζνο για τθν εργαςία αυτι, ζωσ τθν Αγια 
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ουμζλθ . Θ εργαςία αυτι κα γίνεται είτε νωρίσ τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ είτε αργά το απόγευμα, αφοφ ζχει 
περάςει ο κφριοσ όγκοσ των επιςκεπτϊν από το φαράγγι για τθν αποφυγι τραυματιςμϊν και ατυχθμάτων τθν 
πρϊτθ εβδομάδα ανάλθψθσ εργαςίασ .   
 Είναι υποχρεωμζνοι να εφαρμόηουν  τθν οποιανδιποτε εντολι αρμόδιου δαςικοφ υπαλλιλου πάνω ςτα 
κακικοντα τουσ κακϊσ επίςθσ δφναται θ αλλαγι του ωραρίου εάν κρικεί από του αρμόδιουσ δαςικοφσ 
υπαλλιλουσ . 
 
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ απαςχολοφμενων δεν μπορεί είναι μικρότεροσ από 7 
άτομα. 
 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΘΣ- ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ -ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 

I. Ο χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ και τα απαιτοφμενα προϊόντα που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ 
φροντίδα του χϊρου πρζπει να είναι καινοφργια και παραςκευαςμζνα με τισ τελευταίεσ 
επιςτθμονικζσ εξελίξεισ. 

II. Με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου, και ςυγκεκριμζνα τθν επομζνθ τθσ ανάλθψθσ εργαςιϊν κα 
παραδοκοφν ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Χανίων ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ και τα προϊόντα  
φροντίδασ ωσ παρακάτω για τθν ςωςτι διαμοίραςθ ςτον χϊρο του ΕΔΛΟ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

 α)  ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΕΓΑΛΕΙΑ  

 Κάδοι ςφουγγαρίςματοσ και ςφουγγαρίςτρεσ 24 ςε αρικμό   . 

 Ριγκάλ με το βουρτςάκι 24 ςε αρικμό    

 Σακοφλεσ πλαςτικζσ απορριμμάτων, ανκεκτικζσ, διαφόρων μεγεκϊν ,(400κιλά μεγάλεσ 
διαμζτρου 1,10 ανοικτι) και (400 κιλά μικρζσ διαμζτρου 0,64χ0,78 ανοικτι)  

 Σφουγγαράκια με ςφρμα scotch brite 50 ςε αρικμό και ςυρματάκι  χοντρό και ψιλό για 
τρίψιμο μεταλλικϊν επιφανειϊν, νιπτιρων και ειδϊν υγιεινισ  15 χοντρό και 3 ρολά ψιλό . 

 Μια Σκάλα 

 6 Λάςτιχα ποτίςματοσ  των 15 μζτρων  

 Ρετςετάκια  30 ςε αρικμό με μίκροινεσ  ,  

 Ξαραχνιάςτρα με κοντάρι 8 ςε αρικμό   

 Σκοφπεσ 24 και 24 φαράςια με κοντάρι . 10 παραδοςιακζσ ςκοφπεσ ςόργου με κοντάρι  για 
αφλιουσ χϊρουσ, κακϊσ και τςουγκράνεσ, φτυάρια ι τςάπεσ για τον περιβάλλοντα χϊρο και 
όπου χρειάηεται 

 Θλεκτρικό πλυςτικό με αποφρακτικι ντίηα. 

 Καφςιμα για ςυμπιεςτι ςκουπιδιϊν και γεννθτριϊν 
 

    β) Ο ΑΡΑΑΙΤΘΤΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ: 

 Τουλάχιςτον δυο υγιι και ςε καλι φυςικι κατάςταςθ ηϊα (ιπποειδι) για τα οποία κα ζχει 
τθν ευκφνθ τθσ φροντίδασ τουσ και κα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των απορριμμάτων 
και προμθκειϊν.  

 Πλο  τον απαραίτθτο εξοπλιςμό που πρζπει να φζρουν τα ιπποειδι ϊςτε να είναι εφικτι θ 
μεταφορά των απορριμμάτων(ςαμάρια, ςκοινιά κλπ.). 

 
 γ) Ο ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ   ΡΛΘΟΙ ΤΟΥΣ ΡΑΑΚΑΤΩ ΟΟΥΣ: 

 Να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ, για τθν άριςτθ εικόνα του Εκνικοφ 
Δρυμοφ Σαμαριάσ 

 Πλα τα αναγκαία εργαλεία και υλικά να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και πλζον κατάλλθλα. 
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 ΡΟΪΟΝΤΑ ΦΟΝΤΙΔΑΣ  
Α) ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ  

 Απορρυπαντικά – κακαριςτικά δαπζδου, τοίχων, επιφανειϊν, νιπτιρων, ειδϊν υγιεινισ : 

 20 δοχεία των 5 λίτρων  FERRY για τα πιάτα, 20 κακαριςτικά δαπζδου των 4 λίτρων   . 

 100 τουλάχιςτο Απορρυπαντικά – κακαριςτικά δφςκολων ρφπων παχφρευςτεσ   (χλϊρια κλπ ) και 
αναπλιρωςθ αν χρειαςτεί  . 

 Απολυμαντικά επιφανειϊν, τουαλετϊν (παπάκι,  και ταμπλζτεσ για τισ τουαλζτεσ των επιςκεπτϊν και 
των φυλακίων ) 

 15 Υγρό κακαριςτικό τηαμιϊν – κακρεπτϊν. 

 Χαρτί υγείασ για επαγγελματικοφσ χϊρουσ ςε ορκογϊνιο ςχιμα ςυςκευαςίασ (τφπου μοφλτι φλατ όχι 
ςε μορφι ρολοφ) και ρολά για τα WC των φυλακίων ( από δυο πακετάκια των 200 ςε κάκε τουαλζτα 
κάκε θμζρα  15 τουαλζτεσ επιςκεπτϊν ) κακϊσ και 40 πακζτα των 40 ρολϊν  χαρτιά υγείασ για τισ 
τουαλζτεσ των φυλακίων.  

 20 δοχεία των 4 λίτρων κρεμοςάπουνο χεριϊν για τισ τουαλζτεσ επιςκεπτϊν και προςωπικοφ  
 
Β) ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ: 

 Τα παραπάνω προϊόντα να είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ. 

 Τα απολυμαντικά προϊόντα (χλϊρια  κλπ) να είναι εγκεκριμζνα από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων. 

 Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα δεν πρζπει να αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ, να μθν 
είναι επιβλαβι για τθν υγεία του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν και να μθν προκαλοφν φκορζσ 
βραχυχρόνια και μακροχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό του κτιρίου. 

Γ)  Τα προϊόντα κα παρζχονται ςτο προςωπικό του ςυνεργείου ςτθ ςυςκευαςία και με τισ οδθγίεσ χριςθσ 
τθσ εταιρείασ παραγωγισ τουσ ςε ποςότθτεσ. 
ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΡΟΥ ΚΑΡΟΙΑ ΑΡΠ ΤΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΡΑΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΘ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΥΡΟΧΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΡΛΘΩΣΕΙ  

 
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ: 

Οι εργαηόμενοι του ανάδοχου κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα μποροφν να διαμζνουν ςτα υπάρχοντα 
καταλφματα τθσ Δνςθσ Δαςϊν Χανίων που βρίςκονται εντόσ του Εκνικοφ Δρυμοφ μετά από ςχετικι άδεια τθσ 
υπθρεςίασ. Επίςθσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ για τθ φφλαξθ υλικϊν, 
εργαλείων και ηωοτροφϊν. Τα δε ιπποειδι κα ςταβλίηονται ςτουσ ίδιουσ χϊρουσ με τα μουλάρια τθσ 
υπθρεςίασ μασ με διακριτζσ κζςεισ ηωοτροφϊν. 
Υποχρζωςθ όλων των εργαηομζνων ποφ εμπλζκονται ςε αυτζσ τισ εργαςίεσ είναι: 

 Τιρθςθ και εφαρμογι κεςμοκετθμζνων  μζτρων προςταςίασ για τον COVID 19 

   Θ τιρθςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ του Εκνικοφ Δρυμοφ,  

 Θ τιρθςθ των κανόνων που αφοροφν τθν ςωματικι τουσ αςφάλεια με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 
υποχρεωτικι χριςθ του κράνουσ αςφαλείασ και Jacket κίτρινου χρϊματοσ  με ςυρραφι ειδικότθτα 
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα  

 Θ αποφυγι των επικίνδυνων ςθμείων όπου υπάρχει ςθματοδότθςθ για καταπτϊςεισ 

 Θ τιρθςθ των κανόνων που αφοροφν τθν ςωματικι αςφάλεια των επιςκεπτϊν με ιδιαίτερθ ζμφαςθ 
ςτθν προτεραιότθτα τθσ ομαλισ και αςφαλοφσ διάβαςθσ τουσ.  

 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχοσ τθσ εργαςίασ  
- Υποχρεοφται τθν επομζνθ τθσ ανάλθψθσ εργαςιϊν να παραδϊςει   ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Χανίων 
όλο τον αναγκαίο εξοπλιςμό και χειρωνακτικά εργαλεία (ςκοφπεσ, φαράςια, ςφουγγαρίςτρεσ, φτυάρια, 
τςάπεσ, κλπ) κακϊσ και όλα τα αναγκαία αναλϊςιμα που είναι απαραίτθτα όπωσ οι πλαςτικοί ςάκοι 
απορριμμάτων, κακαριςτικά, καφςιμα, ανταλλακτικά  κ.λ.π.).  
- Υποχρεοφται να διακζτει προςωπικό (επτά  άτομα) ανάλογων προςόντων που κα είναι εφοδιαςμζνο με 
τθν κατάλλθλθ ζνδυςθ – υπόδθςθ για τισ ςκλθρζσ ςυνκικεσ του φαραγγιοφ, (κράνθ, παποφτςια εργαςίασ, 
γάντια προςταςίασ, γυαλιά προςταςίασ κλπ.) κακϊσ και υλικϊν για τα κεςμοκετθμζνα μζτρα προςταςίασ για 
τον COVID 19  .  
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- Υποχρεοφται να διακζτει δυο τουλάχιςτον υγιι και ςε καλι φυςικι κατάςταςθ ηϊα (ιπποειδι) για τα 
οποία κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ φροντίδασ τουσ και κα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των απορριμμάτων 
και προμθκειϊν.   
Αναλυτικά οι εργαςίεσ που προβλζπονται για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ αφοροφν: 

  το επιμελζσ και τακτικό «ςάρωμα» - κακάριςμα και θ ςυλλογι απορριμμάτων  επί κακθμερινισ βάςεωσ 
κατά μικοσ του μονοπατιοφ, από τουσ χϊρουσ ανάπαυςθσ και δυο φορζσ τον μινα από τα μονοπάτια 
διαφυγισ   με τθν χριςθ εργατϊν κακαριότθτασ.  

  το κακθμερινό άδειαςμα καλακιϊν απορριμμάτων (ξφλινα και πλαςτικά), μετά τθσ αλλαγισ ςακοφλασ 
απορριμμάτων, που ζχουν τοποκετθκεί ςτισ ςτάςεισ κατά μικοσ του φαραγγιοφ. 

  Τον κακθμερινό και  επιμελι κακαριςμό τραπεηόπαγκων, τθν  ςυλλογι και απομάκρυνςθ απορριμμάτων  
γφρω από εκκλθςίεσ, χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ και όλων των κοινόχρθςτων χϊρων των φυλακίων και τα 
πυροφυλάκια που βρίςκονται κατά μικοσ τθσ διαδρομισ των επιςκεπτϊν και ςυγκεντρϊνουν αυξθμζνο 
φορτίο ρφπων. 

 Τθν επιμελι ςυλλογι και απομάκρυνςθ απορριμμάτων κακθμερινά από τα υπάρχοντα φυλάκια ςτο 
Ξυλόςκαλο (1κτίριο), τον Άγιο Νικόλαο (1κτίριο), τθ Σαμαριά (4 κτίρια) και τθν Αγία ουμζλθ (2 κτίρια) 
αντίςτοιχα κακϊσ και τα τρία κζντρα πλθροφόρθςθσ που βρίςκονται ςτo  Ξυλόςκαλο, τθ Σαμαριά και τθν 
Αγία ουμζλθ αντίςτοιχα 

  Τθ κακθμερινι φροντίδα όλων των τουαλετϊν και τοποκζτθςθ των απαραίτθτων υλικϊν (χαρτιά υγείασ, 
κρεμοςάπουνο)  που προορίηονται για τουσ επιςκζπτεσ του Εκνικοφ Δρυμοφ και βρίςκονται ςτα φυλάκια 
κατά μικοσ τθσ διαδρομισ του μονοπατιοφ.  

  Τθ ςυμπίεςθ και δεματοποίθςθ των απορριμμάτων με το ειδικό μθχάνθμα που είναι εγκατεςτθμζνο ςτον 
παλιό οικιςμό τθσ Σαμαριάσ ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμα για φόρτωςθ και μεταφορά τουσ με τα ηϊα. 

  Τθ μεταφορά των απορριμμάτων με τα ηϊα ςτισ δφο ειςόδουσ του φαραγγιοφ, ςτουσ ειδικοφσ χϊρουσ που 
ζχουν οριοκετθκεί να παραλαμβάνονται από τα απορριμματοφόρα των όμορων διμων. 

  Τθ μεταφορά αντικειμζνων από Σαμαριά ,Χριςτό και φυλάκιο Αγίασ ουμζλθσ κακϊσ  και όλων των 
παλιϊν πλαςτικϊν ςωλινων που βρίςκονται ςτθ κοίτθ του ποταμοφ και χρθςίμευαν για τθν φδρευςθ τθσ 
Αγίασ ουμζλθσ από τθ κζςθ Κεφαλοβρφςια (10ο km) ωσ τθν νότια ζξοδο (13ο km). 

 Τθν τακτικι  ςυλλογι και απομάκρυνςθ των οργανικϊν και ανόργανων άχρθςτων υλικϊν από τουσ  χϊρουσ  
ςταφλιςθσ των ιπποειδϊν ςτο Ξυλόςκαλο, τθ Σαμαριά και τθν Αγία ουμζλθ. 

 Θ αξιολόγθςθ τθσ ποςότθτασ-ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν του αναδόχου κα γίνεται κακθμερινά 
για κάκε χϊρο χωριςτά από τον επιβλζποντα ο οποίοσ κα οριςτεί με τθν  κατακυρωτικι απόφαςθ, μετά από 
ειςιγθςθ του εντεταλμζνου για το ςκοπό αυτό οργάνου τθσ υπθρεςίασ (δαςοφφλακασ).  

 Σε περίπτωςθ που ο επιβλζπων διαπιςτϊςει ότι ο Ανάδοχοσ δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
αρνείται να υπογράψει τθν παραλαβι των εργαςιϊν, ςυντάςςει Ρρακτικό μθ παραλαβισ των εργαςιϊν που 
τυχόν δεν πραγματοποιικθκαν (αναλυτικι περιγραφι του αντικειμζνου που δεν εκτελζςτθκε) και 
παραπζμπει το κζμα ςτθν ανακζτουςα αρχι (κακϊσ και τθν πρόταςι τθσ για πικανζσ κυρϊςεισ προσ τον 
ανάδοχο). Θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει κατά πρϊτον είτε να κάνει ζντονθ υπόδειξθ ςτον ανάδοχο να 
τθρεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι οτιδιποτε άλλο κρίνει ςε πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ. Σε 
περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ςυνεχίηει να μθν τθρεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ θ ανακζτουςα αρχι  
διατθρεί το δικαίωμα μονομεροφσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ ςυλλογισ και απομάκρυνςθσ απορριμμάτων 
του Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ που ανζλαβε ο Ανάδοχοσ και δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ 
κακϊσ και κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ του. 

 Αντιςυμβατικι ενδεικτικά λογίηεται θ ςυμπεριφορά του αναδόχου εφόςον: α) Το προςωπικό του δεν 
ανταποκρίνεται ςτισ προχποκζςεισ που θ ανακζτουςα αρχι κζτει με τθν ςφμβαςθ, β)  Θ ποιότθτα των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν του κρίνεται απαράδεκτθ, ελλιπισ, κλπ. και γ) οι προβλζψεισ αςφάλειασ του 
προςωπικοφ δεν είναι επαρκισ  

 
Β.ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 Θ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςυνολικισ παροχισ υπθρεςίασ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και 
μζχρι τθν 31/10/2021 οπότε προκφπτει και υποχρζωςθ αναλογικισ οικονομικισ χρζωςθσ.  

        
 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

1.  Ο Ανάδοχοσ κακϋόλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά µε τθν 



ΑΔΑ: Ψ9Κ7ΟΡ1Θ-ΥΛΠ



Διαγωνισμός Φαράγγι Σαμαριάς 2021   Σελίδα 11 

Ανακζτουςα Αρχι και υποχρεοφται δε να λαµβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά µε 
τθν εκτζλεςθ του ζργου.   
2.    Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ 
αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. να προςκοµίςει, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθ Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ, κατάςταςθ του 
προςωπικοφ µε πλιρθ ςτοιχεία, όπωσ αυτι προκφπτει από το πλθροφοριακό ςφςτθµα τθσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ, κακϊσ και να πλθροφορεί τα εν λόγω Τµιµατα για κάκε αλλαγι προςωπικοφ που κα γίνεται, µε 
ςχετικι επιςτολι. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκοµίςει κατάςταςθ µιςκοδοςίασ για το ςυγκεκριµζνο 
προςωπικό και αναλυτικι περιοδικι διλωςθ όπωσ αυτι προκφπτει από το πλθροφοριακό ςφςτθµα του ΙΚΑ. 
Επιπλζον ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάηει τουσ εργαηόµενουσ µε αντίγραφο τθσ κατάςταςθσ 
προςωπικοφ ι απόςπαςµα αυτισ, το οποίο κα επιδεικνφεται όταν ηθτθκεί από  Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ι 
από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. 

β. να προςκομίηει κάκε 10θ του επόμενου μινα τιμολόγιο που αφορά τισ εργαςίεσ του προθγοφμενου 

β. να υποβάλλει ςτθ Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ για κάκε µινα Αναλυτικι Ρεριοδικι ∆ιλωςθ (ΑΡ∆) όπωσ αυτι 
προκφπτει από το πλθροφοριακό ςφςτθµα του ΙΚΑ για το προςωπικό, που απαςχολεί. 
γ. να τθρεί απαρεγκλίτωσ τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νοµοκεςίασ, δθλαδι, να καταβάλλει τισ νόµιµεσ 
αποδοχζσ, οι οποίεσ ςε καµία περίπτωςθ δεν µπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεποµζνων από το νόµο ι 
τθν οικεία Συλλογικι Εργαςίασ (Σ.Σ.Ε.), να τθρεί το ωράριο που αναφζρεται ςτθν παροφςα, να καταβάλλει 
ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για το προςωπικό του κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφµβαςθσ µε ευκφνθ και ζξοδά του (θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ) οιαδιποτε ςχζςθ µε το προςωπικό 
αυτό) να τθρεί τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηοµζνων κ.λ.π. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί 
παράβαςθ των εν λόγω όρων, κα καταγγζλλεται θ ςφµβαςθ.  
4..Ο Ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ τθσ ςφµβαςθσ να αναρτιςει τθν αναφεροµζνθ ςτο υπό 
ςτοιχ, 2α κατάςταςθ προςωπικοφ, όπωσ αυτι προκφπτει από το πλθροφοριακό ςφςτθµα τθσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ, θ οποία κα αναφζρει το ονοματεπϊνυμο και το ωράριο εργαςίασ κάκε εργαηομζνου, ςε ςθµείο, 
που κα του υποδειχκεί από τθ Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ  
5.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ νόµουσ τουσ ςχετικοφσ µε τθν εργαςία 
(εργατικι & αςφαλιςτικι νοµοκεςία - Σ.Σ.Ε. - ατοµικζσ ςυµβάςεισ εργαςίασ), τθ νοµοκεςία περί υγείασ και 
αςφάλειασ των εργαηοµζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου, κακϊσ και τισ διατάξεισ για 
αµοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικϊν παροχϊν, αποηθμιϊςεων, κ.λ.π., ευκφνεται δε ζναντι των 
Ελλθνικϊν Αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ, που προκφπτει από αυτζσ. Σε περίπτωςθ, που 
διαπιςτωκεί παράβαςθ του εν λόγω όρου κα καταγγζλλεται θ Σφµβαςθ µε τον Ανάδοχο µε κατάπτωςθ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, υπζρ του Δθμοςίου. 
6.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν το κατάλλθλο προςωπικό που 
κα διακζτει τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ Σφµβαςθσ και άψογο από πλευράσ εργατικότθτασ, ςυνζπειασ ικουσ και ςυµπεριφοράσ, Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ θ Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ δφναται να ηθτιςει εγγράφωσ τθν αντικατάςταςθ υπαλλιλου 
του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ µε άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ 
εµπειρίασ και προςόντων. 
7.Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει και υπόςχεται ότι το προςωπικό, που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, δεν κα 
προκαλεί φκορζσ, καταςτρζφει ι εξαφανίηει ζγγραφα ι αντικείµενα τθσ Υπθρεςίασ και κα τθρεί απόλυτθ 
εχεµφκεια για όλα όςα λαµβάνει γνϊςθ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου.  
8.Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για κάκε ατφχθµα που τυχόν κα ςυµβεί από οποιαδιποτε αιτία ς’ αυτόν και ςτο 
προςωπικό που κα χρθςιµοποιθκεί για τθν εργαςία αυτι, ςτο προςωπικό τθσ Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ωσ και 
ςε κάκε τρίτο πρόςωπο, γι’ αυτό πρζπει να λάβει όλα τα απαραίτθτα µζτρα προφφλαξθσ που προβλζπονται 
από τθν κείµενθ νοµοκεςία και είναι αποκλειςτικόσ και µόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε 
ατφχθµα που µπορεί να ςυµβεί ςε όλουσ τουσ ανωτζρω. Κάκε ηθµιά που γίνει από τον Ανάδοχο ι από το 
προςωπικό που χρθςιµοποιεί κϋαποκακίςταται από αυτόν αµζςωσ και ςε περίπτωςθ άρνθςισ του, κα 



ΑΔΑ: Ψ9Κ7ΟΡ1Θ-ΥΛΠ



Διαγωνισμός Φαράγγι Σαμαριάς 2021   Σελίδα 12 

προςδιορίηεται το ιςόποςο τθσ ηθµίασ και κα αφαιρείται από τθν αµοιβι του ι όπωσ προβλζπει θ νοµοκεςία 
ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ.   
9. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ 
υποχρεοφται μζςα ςε τριϊν (3) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν 
ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά 
ςτοιχεία.  

10. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτο προςωπικό του, ότι ουδεµία εξάρτθςθ ι εργαςιακι ςχζςθ 
ζχει µε τθ Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ. Γι’ αυτό το προςωπικό που απαςχολεί ο εργολάβοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
εργολαβίασ δεν ζχει δικαίωµα αποηθµίωςθσ για κανζνα λόγο ι αιτία, από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 
Κριτθσ. Ο µιςκόσ, τα επιδόµατα άδειασ, τα δϊρα Χριςτουγζννων και Ράςχα, οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ και 
κάκε άλλθ ειςφορά που ζχει ςχζςθ µε το ζργο βαρφνουν τον Ανάδοχο. 
11.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο προςωπικό του τισ νόµιµεσ άδειεσ, αναπαφςεισ (ρεπό) και να 
καλφπτει τα κενά από αςκζνειεσ, αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ κ.α. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, ςε κάκε 
περίπτωςθ απουςίασ του προςωπικοφ του, να φροντίηει εγκαίρωσ για τθν αντικατάςταςθ αυτοφ, ζτςι ϊςτε να 
διαςφαλίηεται κακθµερινϊσ, ο απρόςκοπτοσ κακαριςµόσ του κτιρίου. 
12.Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί βιβλίο υλικϊν κακαριςµοφ και ςυντιρθςθσ, όπου κα καταγράφει τα υλικά µε 
θµεροµθνία προµικειασ και αρικµό τιµολογίου, το οποίο κα είναι διακζςιµο ςτθ Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ, 
όποτε του ηθτθκεί, εντόσ του χρονικοφ διαςτιµατοσ που προβλζπεται από τθν παροφςα Σφµβαςθ Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ. 
13. Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» υποχρεοφται να είναι αςφαλιςµζνοσ ςε Κρατικό Αςφαλιςτικό Οργανιςµό και να ζχει 
αςφαλιςµζνο το προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτισ παραπάνω εργαςίεσ ςε Κρατικοφσ Αςφαλιςτικοφσ 
Οργανιςµοφσ (ΙΚΑ κ.λ.π.)   
14.Μετά τθ λιξθ τθσ ςφµβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποχωριςει άµεςα από τον χϊρο λειτουργίασ 
τθσ ςυµβάςεωσ εργολαβίασ, χωρίσ να απαιτείται ειδικι όχλθςθ του εργοδότθ. 
15.Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται προςωπικά ζναντι του ∆θµοςίου για τισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ. Σε 
περίπτωςθ δε, που διαπιςτωκεί οποιαδιποτε παράβαςθ των ανωτζρω, κα καταγγελκεί θ Σφµβαςθ (µε τθν 
ανάδοχο εταιρεία) µε κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εταιρείασ υπζρ του Δθμοςίου. 
16.Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι επιςκζφκθκε τουσ χϊρουσ του Ε.Δ. Σαμαριάσ, ζλεγξε τισ εγκαταςτάςεισ, οι 
οποίεσ πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι εργαςία του προςωπικοφ του, ϊςτε 
να µθν υπάρχει κίνδυνοσ ατυχιµατοσ. 
17.Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι να εκχωριςει τθ Σφµβαςθ ι µζροσ αυτισ ι τθσ εξ αυτισ 
πθγάηουςεσ υποχρεϊςεισ του. 

18.ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ - ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ 

Θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ κα γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα προκιρυξθ, 
όςα κα περιλθφκοφν ςτθ ςφμβαςθ και τισ επί μζρουσ εντολζσ οδθγίεσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, τισ διατάξεισ 
περί προμθκειϊν του δθμοςίου.  

Επίςθσ θ ανακζτουςα αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίσ να καταβάλει 
οποιαδιποτε αποηθμίωςθ, αν αυτόσ δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ, μετά από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ παραλαβισ και 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ακόμθ, ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ του ζργου, θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα μθ 
καταβολισ μζρουσ ι όλθσ τθσ αποηθμίωςθσ που αφορά ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. 

Συγκεκριμζνα, για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ ι βλάβθσ, που κα προκλθκεί από τθν πλθμμελι 
εκτζλεςθ του ζργου ςυλλογισ και απομάκρυνςθσ, κα επιβάλλεται ςτον ανάδοχο, από τθν ανακζτουςα αρχι, 
αντίςτοιχου ποςοφ ποινικι ριτρα, ανάλογα με το είδοσ και το μζγεκοσ των παραλείψεων του, 
παρακρατοφμενθ από τθ μθνιαία αμοιβι του. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα κα διπλαςιάηεται, 
διατθροφμενου του δικαιϊματοσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου εκπτϊτου. 

Αν ο ανάδοχοσ διακόψει (χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ) το ζργο, πριν τθν θμερομθνία 
λιξεωσ του χρόνου ςφμβαςθσ, υποχρεοφται ςτθν καταβολι ποινικισ ριτρασ θμερθςίωσ για κάκε θμζρα 
διακοπισ και μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ, ίςθσ με το 1/30 τθσ μθνιαίασ αμοιβισ του. 

Στθν ανωτζρω περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο, να προβεί 
ςε απευκείασ ανάκεςθ (με ελεφκερθ τιμι) των ςχετικϊν εργαςιϊν ςε τρίτο και να αξιϊςει, από τον ζκπτωτο 
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ανάδοχο, τθν τυχόν προκφπτουςα διαφορά τιμισ, παράλλθλα με τθν αξίωςθ για κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ υπζρ αυτοφ. 

 19.ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν 
υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα 
ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του. 
Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει οποιοδιποτε ζγγραφο ι πλθροφορία που 
ςχετίηεται με το ζργο που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

20. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΘΣΙΑ 
Ο Ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που 
τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί.  
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφµφωνα µε τα Ραραρτιματα αποτελοφν απαράβατουσ όρουσ για τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν Συλλογισ και Απομάκρυνςθσ Απορριμμάτων ςτον Ε.Δ. Σαμαριάσ αρμοδιότθτασ τθσ 
Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ και ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελζςει το ζργο, όπωσ επακριβϊσ προςδιορίηεται ςε 
αυτό. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β   

   ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 

ΑΝΘΚΕΙ ΣΤΘΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ.  οικ. 2267/10-06-2021 ΔΙΑΚΘΥΞΘ 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινι αποκλειςμοφ, τισ 
παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ςτο Διαγωνιςμό: 
1) Να διακζτει προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ για τθν ανάλθψθ τθσ Ραροχισ Υπθρεςίασ.  
2) Να ζχει αποδεδειγμζνθ τεχνογνωςία και εμπειρία ςτθν εκτζλεςθ παρόμοιων υπθρεςιϊν. Ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν 
προςφορά του τον παρακάτω πίνακα με τα κυριότερα ζργα που ζχει εκτελζςει ι εκτελεί με αντικείμενο 
ςυναφζσ με αυτό τθσ  διακιρυξθσ.  
 

Α/Α Πελάτθσ 
(Επωνυμία-
Διεφκυνςθ-τθλζφωνο-
-Fax) 

Σφντομθ 
Περιγραφι 
Ζργου 

Διάρκεια 
Εκτζλεςθσ 
Ζργου 

Τόποσ Παροχισ 
Υπθρεςιϊν 

Προχπο-
λογιςμόσ 

Παροφςα 
Φάςθ- 
Παρατθρις
εισ 

       

 
 
3) Να ζχει λάβει γνϊςθ όλων των προσ κακαριςμό χϊρων και οι προςφερόμενεσ εργαςίεσ να είναι ςφμφωνεσ 
με τθν τεχνικι περιγραφι παροφςθσ. 
 
4) Να ζχει τον κατάλλθλο τεχνικό εξοπλιςμό ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν: 

 Φυςικά ι νομικά πρόςωπα   

 Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων (προμθκευτϊν)   

 Κοινοπραξίεσ/προςωρινζσ ςυμπράξεισ 

 

2. Στον διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί όςοι εμπίπτουν ςτουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του 

ν. 4412/2016 (Λόγοι Αποκλειςμοφ). 

3. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ ποινι του αποκλειςμοφ, αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων ιςχφουν για 
κακζνα από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά.  Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ και για ζνα μόνο 
ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το Διαγωνιςμό. 

 

Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο ότι κάκε υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ και ζχει αποδεχκεί ανεπιφφλακτα το ςφνολο των όρων που 

περιλαμβάνονται ςτθ διακιρυξθ. 

 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ 
I.  Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ των προςφορϊν 
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Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ι να 

αποςτείλουν (με ταχυδρομικι αποςτολι μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι με courier), επί αποδείξει, τθν 

ζγγραφθ προςφορά τουσ ςτον χρόνο που ορίηεται με τθν παροφςα διακιρυξθ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 

ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείρ. Υλικοφ και Κρατ. Οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Κριτθσ, Στ. Σπανάκθ 2Α & Λεωφ. Ικάρου, 71307, Ρόροσ-Θράκλειο, ςτον 1ο όροφο. 

 

Γίνεται αποδεκτι θ υποβολι των αιτιςεων ςυμμετοχισ ι προςφορϊν των υποψθφίων μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (αποςτολι όλων των απαιτοφμενων από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ εγγράφων 

ψθφιακά υπογεγραμμζνων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ:  

tod@apdkritis.gov.gr). 

 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται ι αποςτζλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται και επιςτρζφονται χωρίσ να 

αποςφραγιςτοφν. 

Συγκεκριμζνα, θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα 

που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι τθν ακριβι ϊρα που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν 

ΑΡ.Δ.Κριτθσ ι τθν ακριβι ϊρα που κατατζκθκε ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείρ. Υλικοφ και Κρατ. Οχθμάτων) 

και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι, οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων για το περιεχόμενο τθσ Διακιρυξθσ, μζχρι και ζξι (6) 

θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν υποβολι των 

προςφορϊν (παρ. 2 του άρκρου 67 του Ν.4412/2016).  

Επίςθσ 

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα   

 Οι ςυνολικζσ τιμζσ κα πρζπει να δίνονται ςε ευρϊ και κα αναφζρονται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 

 Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι θ προςφορά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Οι προςφορζσ δεν κα πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ. 

 

II. Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα υποβάλλει ζναν (1) γενικό (κυρίωσ) φάκελο που κα ζχει εξωτερικά τθν κάτωκι 

ζνδειξθ: 

 

ΡΟΣ: ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙ.ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

Δ/ΝΣΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΘΤΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑ του *…………………..….αναγράφονται τα ςτοιχεία του προςφζροντα και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οι 

επωνυμίεσ των οικονομικϊν φορζων που τθν αποτελοφν………………………………………….+ 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: 

ΑΦΜ/ ΔΟΥ: 

Στοιχεία Επικοινωνίασ (τθλ/ φαξ /email): 

Για τον Συνοπτικό Διαγωνιςμό:  
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Διενζργεια ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με κζμα «ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021» 

 

Ανακζτουςα Αρχι: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΚΘΤΘΣ 

(Ταχ.Δ/νςθ: Στ. Σπανάκθ 2Α & Λεωφ. Ικάρου, 71307, Ρόροσ, Θράκλειο) 

  

(ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ) 

 

Εςωτερικά κα περιζχει: 

1) ξεχωριςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» 

2) ξεχωριςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», 

2) ξεχωριςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». 

 

 

II.1. Ρεριεχόμενα (υπο)Φακζλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» 

 

Τα δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν 

(άρκρο 93, εδάφιο β του ν. 4412/2016): 

1. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) (άρκρο 79, παρ. 4 του ν. 4412/2016), 

ςυμπλθρωμζνο ςφμφωνα με το Υπόδειγμα  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  Το εν λόγω ζντυπο διατίκεται ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι ςτο δικτυακό τόπο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ  

[http://www.apdkritis.gov.gr -> ακολουκϊντασ τθ διαδρομι Διοικθτικι Δομι - Γενικι Διεφκυνςθ 

Εςωτερικισ Λειτουργίασ - Διεφκυνςθ Οικονομικοφ+. 

 

Διευκρινιςεισ επί του Τ.Ε.Υ.Δ.: 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 Ωσ προσ τα κριτιρια επιλογισ τθσ Ενότθτασ α του Μζρουσ IV του ΤΕΥΔ: 

Ωσ μοναδικό κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ ορίηεται θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ. Συγκεκριμζνα, οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα 

ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ ιτοι να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά 

ι εμπορικά μθτρϊα. Το εν λόγω αποδεικτικό ζγγραφο δφναται να προςκομιςτεί με τα 

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ ι με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά που υποχρεοφται να προςκομίςει ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ (ςε απόδειξθ όςων ζχει δθλϊςει ςτο ζντυπο ΤΕΥΔ) κατά το ςτάδιο τθσ 

κατακφρωςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ ΙV 

χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV, τα πεδία τθσ 

οποίασ ζχουν απαλειφκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Ρροσ υποβοικθςθ των οικονομικϊν φορζων κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ, παρζχονται 

Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ από τθν ΕΑΑΔΘΣΥ *Κ.Ο. 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και Κ.Ο. 23/2018 (ΑΔΑ: 

Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)+. 

 Το ΤΕΥΔ δεν απαιτείται να φζρει βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του κατά νόμο υπόχρεου προσ 

υπογραφι του. Ωςτόςο, τυχόν ανακριβισ ι ψευδισ διλωςθ επιφζρει τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ τθσ 

ψευδοφσ ι ανακριβοφσ διλωςθσ που προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

 Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψθφίουσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό 

http://www.apdkritis.gov.gr/
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ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό 

απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ και ςε ςυνδυαςμό με τα προβλεπόμενα ςτο 

άρκρο 79 του ν.4412/2016. 

2. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ του προςφζροντοσ ανάλογα με 

τθ νομικι του μορφι (π.χ. καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ., ςυγκρότθςθ 

Δ.Σ. ςε ςϊμα ςε περίπτωςθ Α.Ε. κ.α.) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ 

αυτοφ.  Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ 

τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπα που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρεία κατά τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κ.λ.π.) τυχόν 

τρίτοι ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία των μελϊν του 

οργάνου διοίκθςθσ/νομίμου εκπροςϊπου.  

3. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ. 

 

4. Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ.  

 

II.2. Ρεριεχόμενα (υπο)Φακζλου «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο Ραράρτθμα Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ- 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 
ΧΩΩΝ» τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Για να τεκμθριωκεί θ ςυμφωνία αυτι με τισ προδιαγραφζσ του ζργου, 
υποβάλλεται το ζντυπο του Φφλλου Συμμόρφωςθσ του Παραρτιματοσ Ε τθσ παροφςασ, ςυμπλθρωμζνο, 
υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον νόμιμο(ουσ) εκπρόςωπο(ουσ) του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα.  Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, υπογεγραμμζνο είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν 
αποτελοφν είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ. 

 
Επιςθμαίνεται ότι: 
α.  το Φφλλο Συμμόρφωςθσ επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, 
β. οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν όλα τα πεδία του Φφλλου Συμμόρφωςθσ (επί ποινι 
αποκλειςμοφ).  Μθ ςυμμόρφωςθ με τον εν λόγω όρο ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.  Θ Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν κα αξιολογιςει κατά τθν κρίςθ τθσ τα παρεχόμενα από τουσ 
υποψθφίουσ ςτοιχεία κατά τθ διαδικαςία τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ. 
Το εν λόγω ζντυπο διατίκεται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, ελεφκερα και άμεςα μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΑΔΚ, 
ςε επεξεργάςιμθ μορφι για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να τα ςυμπλθρϊςουν, 
υπογράψουν και υποβάλλουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ζντυπθ μορφι.  
*δικτυακόσ τόποσ ΑΔΚ: http://www.apdkritis.gov.gr -> ακολουκϊντασ τθ διαδρομι Διοικθτικι Δομι/ Γενικι 
Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ/ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ+. 

i. Κάκε άλλο ζγγραφο και υλικό που τεκμθριϊνει τθ ςυμβατότθτα των προςφερόμενων προδιαγραφϊν 

ωσ προσ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

ii. Οι προςφζροντεσ δθλϊνουν το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ (επί ποινι αποκλειςμοφ) και, ςε 

περίπτωςθ που χαρακτθρίηουν πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ 

απορριτου, οφείλουν να αναφζρουν ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ 

που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του 

άρκρου 21 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του ανωτζρου άρκρου. 

Στα περιεχόμενα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά 
ςτοιχεία.  Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεάν») 
αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

http://www.apdkritis.gov.gr/
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II.3.  Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» 
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι καλοφνται να κατακζςουν οικονομικι προςφορά με ανάλυςθ κόςτουσ με και χωρίσ 

ΦΡΑ για : 

1. Κόςτοσ εργαςιϊν ανά μινα και  

2. Αναλυτικι Κατάςταςθ υπολογιςμοφ κόςτουσ μιςκοδοςίασ ανά μινα 

 
Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα επιςυνάπτεται αναλυτικι κατάςταςθ υπολογιςμοφ του κόςτουσ μιςκοδοςίασ 
προςωπικοφ (άνω ι κάτω των 25 ετϊν), ςτθν οποία κα υπολογίηονται αναλυτικά οι αποδοχζσ για κακθμερινζσ μζρεσ 
εργαςίασ, αργίεσ και Κυριακζσ, τα επιδόματα, τα δϊρα, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και οποιαδιποτε απολαβι 
προβλζπεται από το νόμο (Ρλιρθσ ανάλυςθ εργατικοφ κόςτουσ τθροφμενθσ τθσ νομοκεςίασ). Επίςθσ, να επιςυνάπτεται 
θ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι.. 
 

Επιςθμαίνονται τα εξισ: 

 Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ (ανά μονάδα και ςτο ςφνολο). Στθν τιμι 
περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσi. Διαφορετικά θ προςφορά κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Οι υπερ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. 

 Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του εν λόγω Διαγωνιςμοφ. 

 Ρροςφερόμενθ τιμι που δεν προκφπτει με ςαφινεια, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ.4 του άρκρου 102 του 
ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Επιτρζπονται μζχρι δφο (2) δεκαδικά ψθφία ςτισ αναγραφόμενεσ τιμζσ του εντφπου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ». 

 Ρροςφορά που υπερβαίνει τον ςυνολικό ανά Τμιμα προχπολογιςμό τθσ Διακιρυξθσ απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

 Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  Σε 
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ προςφοράσ, οι προςφζροντεσ δεν δικαιοφνται, κατά 
τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι 
να τουσ τροποποιοφν. 

 Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Οι τιμζσ δεςμεφουν τον προμθκευτι που κα αναδειχκεί, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

 Σε περιπτϊςεισ προϊόντων-υπθρεςιϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν οικεία κζςθ τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ».   Εάν ζχει παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ, ακόμθ και αν 
δεν υπάρχει ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ», κεωρείται αμαχιτωσ ότι τα αντίςτοιχα προϊόντα-υπθρεςίεσ ζχουν 
προςφερκεί δωρεάν. 

 Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ (ιδίωσ όταν αυτι είναι αςυνικιςτα χαμθλι για το αντικείμενο 
τθσ ανάκεςθσ),  οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά και να διευκολφνουν 
κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 88 του ν. 
4412/2016, όπωσ ιςχφει.  Εάν και μετά τθ παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ θ οικονομικι προςφορά 
κρικεί ωσ υπερβολικά χαμθλι θ προςφορά κα απορρίπτεται. 

 Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του εν λόγω Διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτιςει 
κάκε διευκρίνιςθ προκειμζνου να αξιολογιςει τισ προςφερόμενεσ τιμζσ. 

 Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων το ζντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» υπογράφεται από 
όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ επί των προςφορϊν: 
 Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα ι, ςε 

περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.  

 Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο 

εκπρόςωπό τουσ. Στθν προςφορά πρζπει απαραιτιτωσ να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ / ςυντονιςτισ αυτισ. 

 Τα υποδείγματα Οικονομικισ Ρροςφοράσ και Φφλλου Συμμόρφωςθσ κα είναι ςυμπλθρωμζνα και 

υπογεγραμμζνα από τον προςφζροντα. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα ανωτζρω 

υπογράφονται από όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ. 

 Εναλλακτικζσ προςφορζσ, πζραν των ωσ άνω αναφερομζνων, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 παρ. 1 

εδ. 2 του ν. 4412/2016 κατά τθσ Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ ι εφόςον θ ανωτζρω ζνςταςθ ζχει απορριφκεί, 

κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και δεν δφναται με 

τθν προςφορά του ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο να αποκροφςει ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ. 

 

III. Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ, για διάςτθμα εκατόν είκοςι 

(120) θμερϊν που υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ, 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

IV. Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Σε εφαρμογι τθσ παρ. 4 του άρκρου 117 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ αποςφράγιςθ των φακζλων των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικϊν προςφορϊν και οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει κατά τθν ίδια 
ςυνεδρίαςθ, ι αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν του εν λόγω Διαγωνιςμοφ (Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ).   
Θ ωσ άνω Επιτροπι προβαίνει ςτθ διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα 
που ορίηεται ςτα άρκρα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων 
που υποβλικθκαν από αυτοφσ.  Οι παριςτάμενοι ςτθν διαδικαςία επιδεικνφουν αςτυνομικι ταυτότθτα ι 
άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο ταυτοποίθςθσ και παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

IV.1. Αξιολόγθςθ προςφορϊν – Στάδια διαδικαςίασ 

Α. Συγκζντρωςθ Φακζλων Ρροςφοράσ και Αποςφράγιςθ κυρίωσ Φακζλου-(υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ»-(υπο)φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» 
 
Ο/Θ Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν του Διαγωνιςμοφ κθρφςςει τθν 
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ όλων των Ρροςφορϊν που κατατζκθκαν εμπρόκεςμα, ιτοι: α) κυρίωσ 
Φακζλων Ρροςφορϊν, β) (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και (υπο)φακζλων «Τεχνικι 
Ρροςφορά».   
Οι κυρίωσ Φάκελοι των υποβλθκειςϊν Ρροςφορϊν αρικμοφνται με αφξοντα αρικμό με βάςει τθ ςειρά 
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κατάκεςισ τουσ ςτθν Υπθρεςία και αποςφραγίηονται. Στθ ςυνζχεια αποςφραγίηονται οι (υπο)φάκελοι 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και «Τεχνικι Ρροςφορά», και όλα τα δικαιολογθτικά που περιζχουν 
μονογράφονται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν, θ δε Τεχνικζσ Ρροςφορζσ 
μονογράφονται ανά φφλλο.  Οι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά 
μονογράφονται από τθν ωσ άνω Επιτροπι και κρατοφνται, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν αφοφ 
ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
Σθμείωςθ: Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ κατά τθν αποςφράγιςθ, αντί τθσ μονογραφισ που κζτει το αρμόδιο όργανο 
επί των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν, μπορεί να γίνεται χριςθ μθχανικοφ μζςου (διάτρθςθ), με 
το οποίο κα αποτυπϊνεται θ θμερομθνία και θ ϊρα αποςφράγιςθσ. 
 
Β.  Αξιολόγθςθ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και Τεχνικϊν Ρροςφορϊν 
 
Ζπειτα, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όλεσ τισ προςφορζσ, που 
παραλιφκθκαν για τον εν λόγω Διαγωνιςμό, ςε Ρρακτικό, ςφμφωνα με τον ωσ άνω αφξοντα αρικμό που 
αυτζσ ζχουν λάβει, με ειδικότερθ αναφορά ςτθν επωνυμία του οικονομικοφ φορζα κακϊσ και ςτθν 
θμερομθνία και ϊρα υποβολισ τουσ με τθν ζνδειξθ «Αποδεκτζσ». Στθ περίπτωςθ που υπάρχουν εκπρόκεςμεσ 
προςφορζσ καταχωροφνται και αυτζσ ςτο Ρρακτικό (με αναγραφι τθσ ακριβοφσ ϊρασ που κατατζκθκαν και 
πρωτοκολλικθκαν ςτθ Δ/νςθ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ) με τθν ζνδειξθ «Απορριπτζεσ».   
Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των «Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ» και καταχωρεί τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτοφ ςτο Ρρακτικό.  Οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων των οποίων τα εν 
λόγω δικαιολογθτικά κρίκθκαν πλιρθ καταχωροφνται ωσ αποδεκτζσ ενϊ οι υπόλοιπεσ ωσ απορριπτζεσ. 
Θ διαδικαςία ςυνεχίηεται, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, με το ςτάδιο αξιολόγθςθσ των «Τεχνικϊν Ρροςφορϊν» 
των ςυμμετεχόντων που ζγιναν αποδεκτοί κατά το προθγοφμενο ςτάδιο.   Θ αξιολόγθςθ αυτι γίνεται 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και θ Επιτροπι αποφαςίηει για: α) τθν απόρριψθ όςων 
Τεχνικϊν Ρροςφορϊν ανά Τμιμα δεν πλθροφν τουσ ωσ όρουσ και απαιτιςεισ τθσ παροφςασ, β) τθν αποδοχι 
όςων Τεχνικϊν Ρροςφορϊν είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.  Πλα τα ανωτζρω 
αποτυπϊνονται ςτο ςχετικό Ρρακτικό.   
 
Γ. Αποςφράγιςθ (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» και αξιολόγθςθ 
 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ ανωτζρω ςταδίου *Β+, ςτθν ίδια δθμόςια ςυνεδρίαςθ, αποςφραγίηονται οι φάκελοι 
των «Οικονομικϊν Ρροςφορϊν» των ςυμμετεχόντων των οποίων τα υποβλθκζντα ςτο φάκελο «Τεχνικι 
Ρροςφορά» δικαιολογθτικά και ζγγραφα κρίκθκαν πλιρθ και νόμιμα.  Ζπειτα, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, θ 
Επιτροπι: α) προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, β) ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, 
γ) ςυντάςςει πίνακα τιμϊν και ςειρά κατάταξθσ των προςφορϊν ανά Τμιμα, δ) γνωμοδοτεί για τον 
«προςωρινό Ανάδοχο» του κάκε Τμιματοσ.  Πλα τα προαναφερκζντα ςτοιχεία καταχωροφνται ςτο ίδιο 
Ρρακτικό.  
 
Το εν λόγω Ρρακτικό υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 
προςφορϊν και κοινοποιείται από τθν Επιτροπι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ: 
1. Ρροςφορζσ αςυνικιςτα χαμθλζσ 
Στο ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται ότι εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι 
ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα 
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 
και 89 ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφουν. 
Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων 
ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ. 
Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν 
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αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω 
ενιαία απόφαςθ που εκδίδει θ Ανακζτουςα Αρχι. 
 
2. Ιςότιμεσ Ρροςφορζσ 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν  [δθλαδι προςφορϊν που ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ ςυνολικι μθνιαία 
τιμι (προ Φ.Ρ.Α.) για το ςφνολο του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ], και εφόςον δεν υπάρχουν και 
τεχνικζσ αποκλίςεισ μεταξφ τουσ, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον Ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ για το ίδιο Τμιμα.   
Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν του εν λόγω 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ ςφμφωνα με το 
άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει.  Επιςθμαίνεται ότι το αποτζλεςμα καταγράφεται ςτο 
Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ.  
  
3.Διευκρίνιςθ/Συμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν (άρκρο 102 του ν. 4412/2016) 
Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να 
καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι 
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 
επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 

Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα 
τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, 
διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των (υπο)φακζλων των 
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από 
τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό 
τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), όπωσ ιςχφει, μεταφράςεων και λοιπϊν 
πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα 
υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ ςυμπλιρωςθ ι διευκρίνιςθ, κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ 
αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ 
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί. 
Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των οικονομικϊν 
φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε εφλογθ 
προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν 
περιζχει αςάφειεσ ι ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι 
υπολογιςτικά ςφάλματα που θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν 
πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο 
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ.  
Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, είναι 
υποχρεωτικι για τθν Ανακζτουςα Αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν 
των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ. 
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ να 
ζχει ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ.   
 
Δ. Ζγκριςθ Ρρακτικοφ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
Το Ρρακτικό με τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι 
Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο του αντίςτοιχου Ρρακτικοφ τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, 
όπωσ ιςχφει. 
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Ε. ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ςτάδια (αξιολόγθςθ 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και Τεχνικϊν Ρροςφορϊν) οι φάκελοι τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ που 
αφοροφν το αντίςτοιχο Τμιμα, δεν αποςφραγίηονται, αλλά κρατοφνται μζχρι τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ 
και επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ. 

 Θ υποβολι μόνο μίασ Ρροςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Θ αποςφράγιςθ των φακζλων : «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι 
Ρροςφορά» μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ι αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ςε 
μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί από τθν αρμόδια Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ.   

 
V. ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ - ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ 

1. Θ Ραροχι των Υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  κα γίνεται ςφμφωνα με:  όςα ορίηονται ςε 

αυτιν, όςα κα περιλθφκοφν ςτθ ςφμβαςθ, τισ επί μζρουσ εντολζσ οδθγίεσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 

και τισ διατάξεισ περί προμθκειϊν του δθμοςίου.  

2. Επίςθσ θ ανακζτουςα αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίσ να καταβάλει 

οποιαδιποτε αποηθμίωςθ, αν αυτόσ δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ, μετά από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ 

παραλαβισ και απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

3. Ακόμθ, ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ του ζργου, θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα 

μθ καταβολισ μζρουσ ι όλθσ τθσ αποηθμίωςθσ που αφορά ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. 

4. Συγκεκριμζνα, για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ ι βλάβθσ, που κα προκλθκεί από τθν πλθμμελι 

εκτζλεςθ του ζργου ςυλλογισ και απομάκρυνςθσ, κα επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο, από τθν 

ανακζτουςα αρχι, αντίςτοιχου ποςοφ ποινικι ριτρα, ανάλογα με το είδοσ και το μζγεκοσ των 

παραλείψεων του, παρακρατοφμενθ από τθ μθνιαία αμοιβι του. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο 

πάνω ριτρα κα διπλαςιάηεται, διατθροφμενου του δικαιϊματοσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και 

κιρυξθσ του αναδόχου εκπτϊτου. 

5. Αν ο Ανάδοχοσ διακόψει (χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ) το ζργο, πριν τθν 

θμερομθνία λιξεωσ του χρόνου ςφμβαςθσ, υποχρεοφται ςτθν καταβολι ποινικισ ριτρασ 

θμερθςίωσ για κάκε θμζρα διακοπισ και μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ, ίςθσ με το 

1/30 τθσ μθνιαίασ αμοιβισ του.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Στθν ανωτζρω περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο, να 

προβεί ςε απευκείασ ανάκεςθ (με ελεφκερθ τιμι) των ςχετικϊν εργαςιϊν ςε τρίτο και να αξιϊςει, 

από τον ζκπτωτο Ανάδοχο, τθν τυχόν προκφπτουςα διαφορά τιμισ, παράλλθλα με τθν αξίωςθ για 

κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ αυτοφ. 

 

VI. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν 

υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα 

ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του. 

Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει οποιοδιποτε ζγγραφο ι πλθροφορία που 

ςχετίηεται με το ζργο που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

VII. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΘΣΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που 

τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί.  
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Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια   

 

Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τα Ραραρτιματα αποτελοφν απαράβατουσ όρουσ για τθν παροχι των 

υπθρεςιϊν Συλλογισ και Απομάκρυνςθσ Απορριμμάτων ςτον Ε.Δ. Σαμαριάσ αρμοδιότθτασ τθσ Δ/νςθσ ΔΑΣΩΝ 

ΧΑΝΙΩΝ και ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελζςει το ζργο, όπωσ επακριβϊσ προςδιορίηεται ςε αυτό. 

 

 VIII. ΤΟΡΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΘΣΘΣ  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκδίδει τιμολόγιο κάκε μινα. 

Θ καταβολι του τιμιματοσ κα γίνεται ανά μινα κατόπιν ςχετικισ βεβαίωςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Ραραλαβισ Υλικϊν και Εργαςιϊν για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν του προθγοφμενου μθνόσ.  

  

IX. ΡΛΘΩΜΘ- ΚΑΤΘΣΕΙΣ  

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».  

β) το ΑΜΚΑ ι τον ΑΜΕ  τθσ επιχείρθςθσ (Αρικμόσ Μθτρϊου Εργοδότθ  ςτον οποίο βγαίνει θ αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα) 

 γ) τον αρικμό Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ ςε μοφι ΙΒΑΝ ςτον οποίο επικυμεί να πλθρωκεί θ εταιρία. Ωσ προσ 

τον  ΙΒΑΝ γίνονται δεκτά τα εξισ: φωτοτυπία τθσ 1θσ ςελίδασ του  βιβλιαρίου τραπζηθσ όπου αναγράφεται θ 

επωνυμία και ο αρικμόσ ΙΒΑΝ ι εκτφπωςθ από web-banking ι Βεβαίωςθ Τραπζηθσ (ςθμ: τα Β και Γ 

κατατίκενται άπαξ). 

  

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 

μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

 

Κατά τθν πλθρωμι κα γίνονται οι κρατιςεισ: 

 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, χαρτόςθμο 3% επί τθσ Ε.Α.Α.Δ.Σ. και 

20% ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοςιμου Ε.Α.Α.Δ.Σ. 

 0,06 % υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 

φόρων και κρατιςεων και ανεξαρτιτωσ ποςοφ και πθγισ προζλευςθσ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι 

ςυμπλθρωματικισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

Θ κράτθςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με 

ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου και  

 8%  παρακράτθςθ του προβλεπόμενου από το άρκρο 24 του Ν. 2198/94 Φόρου Ειςοδιματοσ όπωσ 

τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 64 του Ν.4172/2013.   

 

X. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ επιτρζπεται ζνςταςθ, θ οποία υποβάλλεται ςε προκεςμία που 

εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (άρκρο 127 του ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από 

τθν περ.32 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017). 

 Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από 

τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ οποία 

εξζδωςε τθν προςβαλλόμενθ πράξθ. Συγκεκριμζνα υποβάλλονται υπόψθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ 
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Ενςτάςεων (τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016) τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ και 

κατατίκενται, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ι θλεκτρονικά, ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείρ. Υλικοφ και 

Κρατικϊν Οχθμάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, ςτον 1ο όροφο, επί τθσ οδοφ Στ. Σπανάκθ 2Α 

& Λεωφ. Ικάρου 2,  Τ.Κ. 71307, Ρόροσ-Θράκλειο.  

 Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 

παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ.  Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο 

(άρκρο 127 παρ. 2 του ν.4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν περ. 33 του άρκρου 107 του ν. 

4497/2017). 

 Θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει επί τθσ αςκθκείςασ ζνςταςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 

221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ.  Στθ περίπτωςθ τθσ 

ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθ καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν, ιτοι χωρίσ 

να εκδοκεί απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ επί τθσ αςκθκείςασ ζνςταςθσ, τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ 

ζνςταςθσ. 

 Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 Κατά τα λοιπά ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθ δικαςτικι προςταςία περί των κρατικϊν 

προμθκειϊν του Δθμοςίου. 

 

XI. ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Ο Ρρομθκευτισ καλείται να υπογράψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθν θμζρα 

που κα κλθκεί  προςκομίηοντασ τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι. 

(Το ποςό τθσ ςφμβαςθσ κα διαμορφωκεί ανάλογα με τθν προςφορά του υποψθφίου αναδόχου και το χρονικό 

διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ 31/10/2021 (μθνιαίο τίμθμα * χρονικό διάςτθμα). 

Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά, 

Διακιρυξθ και Απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

 

XII. ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ μεταβολισ του χρονοδιαγράμματοσ του διαγωνιςμοφ και 

δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία, για τουσ λόγουσ και υπό 

τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ.   

Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 

ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ από το ςθμείο που 

εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.   

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί επίςθσ το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ 

να αποφαςίςει τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία του άρκρου 32 του Ν.4412/2016, εφόςον πλθροφνται οι όροι 

και οι προχποκζςεισ του.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ ι μθ των 

όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ 

υπαναχϊρθςθσ τθσ από τθν εν λόγω προμικεια ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ 

αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό πραγματοποιείται με 

ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ δεν αντλεί εξ αυτοφ και μόνο του λόγου δικαίωμα αποηθμίωςθσ και 

ςυνεπάγεται τθν πλιρθ αποδοχι εκ μζρουσ του των όρων διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, όπωσ εξειδικεφονται 

ςτθν παροφςα. Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και υποβολι των προςφορϊν ι 

τρίτα πρόςωπα εξ ονόματόσ τουσ, βαρφνουν εξ ολοκλιρου τουσ υποψθφίουσ. 
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XIII. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 
Ρριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται  θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ 

οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α.   

Το περιεχόμενο τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, πρζπει να είναι ςφμφωνο με το Υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται ςτθ διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 και να ιςχφει τουλάχιςτον 

για τρεισ (3) μινεσ μετά τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ΑΡ.Δ.Κριτθσ ζναντι του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 

Θ ανωτζρω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του 

ςυμβατικοφ αντικειμζνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 

παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν 

αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου, τθν εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ   

 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

             ΑΝΘΚΕΙ ΣΤΘΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ.  οικ. 2267/10-06-2021 ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΚΘΤΘΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙ. ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ- ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

 

Στο Θράκλειο ςιμερα ….. - ….. - 2021 ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ οι: 

1. Μαρία Κοηυράκθ  ωσ εκπρόςωποσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ (Συντονίςτρια) και  

2. …………….. ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ …………………………………………. ………… 

που αποκαλοφνται για ςυντομία ΕΓΟΔΟΤΘΣ και ΑΝΑΔΟΧΟΣ αντίςτοιχα, ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν 

τα παρακάτω: 

Συμφωνοφνται, ςυνομολογοφνται και γίνονται αμοιβαίωσ δεκτά τα εξισ: 

  

Άρκρο 1ο 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με τθ ςφμβαςθ αυτι τθν παροχι υπθρεςιϊν ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ- ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΚΑΙ 

ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ το διάςτθμα  από τθν 

υπογραφι και ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ  μζχρι 31/10/2021.   

 

Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα Α τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και 

επιπλζον : 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ: 

 να τθρεί όλουσ τουσ νόμουσ για τθν εργαςία, τισ αμοιβζσ, το ωράριο, τισ κοινωνικζσ παροχζσ, τισ 

αποηθμιϊςεισ, τουσ φόρουσ, τθν υγεία, τθν αςφάλεια εργαηομζνων κ.λ.π. και κα ευκφνεται ζναντι των 

Ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που κα προκφπτει από αυτζσ. 

 να εκπλθρϊνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο Δθμόςιο ςτουσ Αςφαλιςτικοφσ Φορείσ και ςε κάκε 

τρίτο. 

 να λαμβάνει κάκε μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ των προςϊπων που κα χρθςιμοποιθκοφν από 

αυτόν, του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ και τρίτων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και 

ευκφνεται πλιρωσ για τισ βλάβεσ ςτθν υγεία των παραπάνω προςϊπων που τυχόν προκλθκοφν, κατά 

τθν εκτζλεςθ του ζργου, είτε λόγω πταίςματοσ του προςτθκζντοσ του αναδόχου, είτε λόγω 

ακαταλλθλότθτασ και ελαττωματικότθτασ του χρθςιμοποιοφμενου εξοπλιςμοφ. Για το λόγο αυτό, ο 

Ανάδοχοσ δθλϊνει ότι επιςκζφκθκε τουσ χϊρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ιλεγξε τισ εγκαταςτάςεισ και 

διαπίςτωςε ότι πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι εργαςία του 
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προςωπικοφ τθσ, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ ατυχιματοσ. 

 να διακζτει προςωπικό ειδικευμζνο, υγιζσ άψογο από πλευράσ εργατικότθτασ ςυνζπειασ, ικουσ, 

ςυμπεριφοράσ απζναντι ςτουσ τρίτουσ και ςτο προςωπικό τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ.  

 αν το προςωπικό προζρχεται από χϊρα εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να διακζτει υποχρεωτικά 

Άδεια Διαμονισ και να είναι αςφαλιςμζνο. 

 Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει 

υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται 

από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ 

εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κ.λ.π., ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει άμεςα τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά και  ο εργολάβοσ και ο υπεργολάβοσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον, ζναντι 

των εργαηομζνων για τθν καταβολι των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

 Κατά τθν πλθρωμι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ότι το προςωπικό είναι 

αςφαλιςμζνο ςτο Ι.Κ.Α. 

  Πταν οι υπθρεςίεσ ι οι επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου του αποδζκτθ των 

υπθρεςιϊν, διαπιςτϊνουν παραβάςεισ των όρων του παρόντοσ άρκρου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ 

του ζργου, θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται. Πταν οι παραβάςεισ διαπιςτϊνονται κατά τθν παραλαβι του 

ζργου, τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ δεν ικανοποιοφνται, καταβάλλονται, όμωσ, 

από τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν οι αποδοχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ και αποδίδονται οι αςφαλιςτικζσ 

τουσ ειςφορζσ. 

  Πταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί (Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ), ΙΚΑ−ΕΤΑΜ κλπ) διαπιςτϊνουν 

παραβάςεισ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, τθν παράνομθ απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν ι 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τον αποδζκτθ των 

υπθρεςιϊν. Επίςθσ, τον ενθμερϊνουν εγγράφωσ για τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που αφοροφν τισ 

ανωτζρω διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Θ επιβολι δεφτερθσ κφρωςθσ ςτον εργολάβο από τα ίδια 

όργανα κεωρείται υποτροπι και οδθγεί υποχρεωτικά: α) ςτθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ και β) 

επιφζρει, από τον χρόνο επιβολισ τθσ δεφτερθσ κφρωςθσ, τον αποκλειςμό του εν λόγω εργολάβου 

από δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ για τρία (3) χρόνια. 

  Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να εφοδιάηει τουσ εργαηόμενουσ με αντίγραφο τθσ κατάςταςθσ 

προςωπικοφ ι απόςπαςμα αυτισ όταν απαςχολοφνται εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ 

Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ ουδεμία ευκφνθ και υποχρζωςθ ζχει για οποιεςδιποτε ειςφορζσ 

ςε Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ και κάκε είδουσ φόρουσ, τζλθ, ειςφορζσ ςτο Δθμόςιο κ.λ.π.  

Ειδικά ςυμφωνείται ότι, ουδεμία νομικι ςυμβατικι ι άλλθ ςχζςθ ςυνδζει κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ 

ςυμβάςεωσ, τον εργοδότθ με το προςωπικό του εργολάβου, για το οποίο άλλωςτε ο εργολάβοσ είναι 

αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ζναντι παντόσ, ειδικά για τον εφοδιαςμό του προςωπικοφ του με κάκε είδουσ 

απαιτοφμενθ άδεια. 

 

Τυχόν παράπονα του εργοδότθ κα πρζπει να αναφζρονται γραπτϊσ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθ 

διαπίςτωςθ τθσ αιτίασ για το παράπονο και θ εταιρεία κακαριςμοφ υποχρεοφται να ερευνιςει αμζςωσ και να 

λάβει τα αναγκαία μζτρα. 

Σε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ κελιςει να διακόψει τθν ςυνεργαςία του με τον εργολάβο, κα πρζπει να γίνει 

ζγγραφθ καταγγελία δφο μινεσ πριν τθν διακοπι των εργαςιϊν. 

 

Άρκρο 2ο 

 
Θ ςυνολικι μθνιαία αμοιβι του Αναδόχου για τθν ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ- ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ, ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των 
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*…………………………………………..+ ευρϊ και *……………………….+ λεπτά *(………………€)+ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ιτοι 

……*……………………………….+ ευρϊ και *…………….+ λεπτά *(………….€)+ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (24%). 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

(βάςει τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου) 
 
 
Στοιχεία αϋ ζωσ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 του ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  
(………………ςυμπλθρϊνονται βάςει τθσ προςφοράσ του Αναδόχου……………)  
α) Αρικμόσ των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο. 

β) Θμζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ. 

γ) Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

δ) Φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 
εργαηομζνων. 

ε) Φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 

ςτ) Τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων. 

 
Θ ςυμβατικι αμοιβι παραμζνει ςτακερι, δεν υπόκεινται ςε καμία μεταβολι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ και δεν ανακεωρείται από οποιαδιποτε αιτία. 
 
Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία (ςυμπεριλαμβανομζνου εργατικισ και αςφαλιςτικισ) που 
διζπει τθν παροφςα ςφμβαςθσ αφενόσ είναι δεςμευτικι για τον Ανάδοχο ο οποίοσ και οφείλει να εφαρμόςει 
τισ τυχόν αλλαγζσ άμεςα με δικι του ευκφνθ και επιμζλεια, αφετζρου δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ θ 
μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Κριτθσ. 
 

Άρκρο 3ο  
Ρλθρωμι – Κρατιςεισ 

Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ και ειδικότερα του 
1906/999.0200000, Α.Λ.Ε.2420204001, και καταχωρικθκε με α/α 36561 ςτο βιβλίο Εγκρίςεων & εντολϊν 
Ρλθρωμισ τθσ Υπθρεςίασ μασ.  
Θ καταβολι του τιμιματοσ κα γίνεται ανά μινα κατόπιν ςχετικισ βεβαίωςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Ραραλαβισ υλικϊν και εργαςιϊν για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ προμικειασ-εργαςιϊν του προθγοφμενου μθνόσ.  

 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».  

β) το ΑΜΚΑ  ι τον ΑΜΕ ΤΘΣ  ΕΡΙΧΕΚΘΣΘΣ (αρικμόσ Μθτρϊου Εργοδότθ  ςτον οποίο βγαίνει θ αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα) 

γ) τον ΑΙΘΜΠ ΙΒΑΝ ςτον οποίο επικυμεί να πλθρωκεί θ εταιρία. Ωσ προσ τον  ΙΒΑΝ γίνονται δεκτά τα εξισ: 

φωτοτυπία τθσ 1θσ ςελίδασ του  βιβλιαρίου τραπζηθσ όπου αναγράφεται θ επωνυμία και ο αρικμόσ ΙΒΑΝ ι 

εκτφπωςθ από web-banking  ι Βεβαίωςθ Τραπζηθσ (ςθμ: τα β και γ κατατίκενται άπαξ).  

  

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 

μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν πλθρωμι κα γίνονται κρατιςεισ: 

 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, χαρτόςθμο 3% επί τθσ Ε.Α.Α.Δ.Σ. και 

20% ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοςιμου Ε.Α.Α.Δ.Σ. 

 0,06 % υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
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φόρων και κρατιςεων και ανεξαρτιτωσ ποςοφ και πθγισ προζλευςθσ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι 

ςυμπλθρωματικισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

Θ κράτθςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με 

ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου και 

  παρακράτθςθ του προβλεπόμενου από το άρκρο 24 του Ν. 2198/94 Φόρου Ειςοδιματοσ όπωσ 

τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 64 του Ν.4172/2013.   

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκδίδει τιμολόγιο ςφμφωνα με τον τρόπο τιμολόγθςθσ που αναφζρεται ςτθν 

διακιρυξθ.     

Άρκρο 4ο 
Λοιποί Προι 

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του  4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) τα οποία θ εταιρία 

ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όπωσ ιςχφουν.  

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία αναγνϊςτθκε και βεβαιϊκθκε υπογράφεται νόμιμα και από 

τουσ δφο (2) ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟΣΙΟ 

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ 

ΑΝΘΚΕΙ ΣΤΘΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ.  οικ.2267/10-06-2021 ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

 
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) όπωσ ιςχφει] 
 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαii  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 
- Ονομαςία: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΚΘΤΘΣ  
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 50204 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: ΛΕΩΦ.  ΙΚΑΟΥ & ΣΤ. ΣΡΑΝΑΚΘ 2Α , 71307  ΘΑΚΛΕΙΟ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Μ.Βουλγαράκθ  
- Τθλζφωνο: 2810-278466 
- Θλ. ταχυδρομείο: m.voulgaraki@apdkritis.gov.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο http://www.apdkritis.gov.gr 

Β: ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021»  
CPV:    90511000-2 
 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ:   
- Σφμβαςθ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ 
φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιiii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν 
υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 
επιχείρθςθiv; 

 

  

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε 
επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι 
διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ 
(προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ ενότθτασ, ςτθν 
ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε 
περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ 
και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά 
περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι 
θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα 
κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο 
μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον 
αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 
βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων 
ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει 
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ ι 
κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ 
εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 
 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV . 

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α 
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 
υπεργολάβων).  

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 
2. δωροδοκίαx,xi· 
3. απάτθxii· 
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxvi 
το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από 
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά 
και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

α) Θμερομθνία:*   ],  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 

*+ Ναι *+ Πχι  
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αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi: *……+ 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ 
χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

α)*……+· 
β)*……+ 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
-*……+· 
-*……+· 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*…+ 

α)*……+· 
β)*……+ 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι [.......................] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  *+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *..........……+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxviii κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

*+ Ναι *+ Πχι 



ΑΔΑ: Ψ9Κ7ΟΡ1Θ-ΥΛΠ



Διαγωνισμός Φαράγγι Σαμαριάς 2021   Σελίδα 38 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα.  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν 
Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ 
ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxix; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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B: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxx, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 
εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

  

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 
τεχνικζσ υπθρεςίεσxxxi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασxxxii το ακόλουκο 
τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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Μζροσ V: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, 

να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxiii, εκτόσ 

εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxxxiv. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτο 

παρόν Τυποποιθμζνο Εντφπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ του  ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ  με κζμα 

«ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2021» 

 

Ημερομθνία, τόποσ 

 

 

υπογραφι(-ζσ): *……+ 
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ΑΝΘΚΕΙ ΣΤΘΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ.  οικ.2267/10-06-2021 ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ………………………  

Δ/ΝΣΘ: ………………..,  

Τ.Κ. …………  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ …………………………………………  

ΑΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΡΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΩ) …………………… 

ΘΕΜΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ:  :  

 

ΡΟΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΚΘΤΘΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ικάρου και Σπανάκθ 2, Θράκλειο 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι 

εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των …………………………………………………………………€ υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι  

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι  

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων α) (πλιρθ επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)  

 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ  

«ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021» 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ υπθρεςίασ ςασ. Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και 

κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 

ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι 

ςασ.  

 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ................. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ 

υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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iΒλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 

ii Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
iii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
iv Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ  L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 
36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου 
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ 
δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα 
που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 
ικανότθτεσ.” 
viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό 
αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 
300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 
β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C  316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 
3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν  
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ 
περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει 
χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)   
xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει 
τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
xxiii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό 
αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον 
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xxv . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)  
xxvi Άρκρο 73 παρ. 5. 
xxvii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxix Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ 
που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 
xxx Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 
xxxi Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ 
ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
xxxii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του 
υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
xxxiii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
xxxiv Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται,  τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΑΝΘΚΕΙ ΣΤΘΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ.  οικ. 2267/10-06-2021 ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Θ    Ρ  Ο Σ Φ Ο  Α   

Για τον Συνοπτικό Διαγωνιςμό Ραροχισ Υπθρεςιϊν για τθν :  

«ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021» 

ΡΟΣ: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΚΘΤΘΣ 

 

 
Στοιχεία Υποψιφιου Αναδόχου:  
Ο/Θ υπογράφ……. ..…………………………………………………………………………………………………..…………………………ςασ γνωρίηουμε 
ότι για τθν ανάλθψθ του Ζργου τθσ κακαριότθτασ, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθ διακιρυξθ, θ μθνιαία οικονομικι 
προςφορά μασ για το Ρροτεινόμενο ζργο είναι θ εξισ: 
 
 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΜΘΝΙΑΙΑ ΡΟΣΦΟΑ (χωρίσ ΦΡΑ) 

ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ 

ΣΑΜΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
 

ολογράφωσ αρικμθτικά 

ΦΡΑ 24%  
 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ   

ΥΡΟΓΑΦΘ-ΣΦΑΓΙΔΑ 
 

 

Τόποσ /Θμερομθνία 
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ΑΝΘΚΕΙ ΣΤΘΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ.  οικ. 2267/10-06-2021 ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

 

  Τα ςτοιχεία των υπαλλιλων που κα απαςχολθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ που 

προβλζπονται ςτθν διακιρυξθ «ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ, 

ΕΤΟΥΣ 2021»ζχουν ωσ εξισ: 

Αρικμόσ εργαηομζνων  

Θμζρεσ εργαςίασ  

Ϊρεσ εργαςίασ  

Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν 

υπάγονται οι εργαηόμενοι 

 

Τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο 
κακθμερινά. (45.000τ.μ. /5 εργαηόμενουσ ςυν 2 για τα 
ρεπό τουσ) 

 

Αναλυτικά το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 
εργαηομζνων (ςυμπεριλαμβανομζνου εφλογου ποςοςτοφ διοικθτικοφ κόςτουσ, αναλϊςιμων, εργολαβικοφ κζρδουσ 
και κρατιςεισ υπζρ Δθμοςίου και υπζρ τρίτων) ζχει ωσ εξισ: 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΜΘΝΙΑΙΑ 

Συνολικό κόςτοσ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ*  

Κόςτοσ αναλϊςιμων υλικϊν  

Διοικθτικό κόςτοσ  

Εργολαβικό κζρδοσ 

 

 

 

 

ερερεργαηόκμενοιερεργαηομζνοι εργαηόμενοι 

 

Κρατιςεισ  

Σφνολο  

ΦΡΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

* Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα επιςυνάπτεται αναλυτικι κατάςταςθ υπολογιςμοφ του κόςτουσ 
μιςκοδοςίασ προςωπικοφ (άνω ι κάτω των 25 ετϊν), ςτθν οποία κα υπολογίηονται αναλυτικά οι αποδοχζσ για 
κακθμερινζσ μζρεσ εργαςίασ, αργίεσ και Κυριακζσ, τα επιδόματα, τα δϊρα, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και οποιαδιποτε 
απολαβι προβλζπεται από το νόμο (Ρλιρθσ ανάλυςθ εργατικοφ κόςτουσ τθροφμενθσ τθσ νομοκεςίασ). Επίςθσ, να 
επιςυνάπτεται θ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

ΥΡΟΓΑΦΘ-ΣΦΑΓΙΔΑ 
 

Τόποσ /Θμερομθνία 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε 

ΑΝΘΚΕΙ ΣΤΘΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ.  οικ. 2267/10-06-2021 ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ, Τ.Κ., ΡΟΛΘ ΕΔΑΣ  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/EMAIL  

Α.Φ.Μ. / ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ  

Α.Δ.Τ.  (Νόμιμου Εκπροςϊπου)  

Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ  

 
xxxivΟ υπογράφων   …………..(Όνομα-Επϊνυμο-Πατρϊνυμο-Α.Δ.Τ.)xxxiv…………..       με τθν ιδιότθτα του νόμιμου 

εκπροςϊπου και αναφορικά με τθν με αρ.πρωτ. …../10-06-2021 Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ 

διαγωνιςμοφ για «ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 

2021»,, για τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Δαςϊν Ν. Χανίων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, υποβάλλω 

τθν παρακάτω προςφορά και δθλϊνω τθν πλιρθ αποδοχι (χωρίσ όρουσ και αιρζςεισ)  και ςυμμόρφωςθ με 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ γενικζσ απαιτιςεισ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ, όπωσ προςδιορίηονται 

παρακάτω : 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

Α/Α ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 

Αποδζχομαι και πλθρϊ όλουσ τουσ όρουσ όπωσ αυτοί 

αναλυτικά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ (ςελ. 5 ζωσ 13).  

ΝΑΙ 

    

 

     Τόποσ/Θμερομθνία 

 Υπογραφι 

 

 Σφραγίδα 
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