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Ηκεξνκελία 

απνζηνιήο γηα 

δεκνζίεπζε 

ζηελ Δθεκεξίδα 
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Ηκεξνκελία 
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2 

 
Ο Γήκαξρνο Γξάκαο 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ 64/Α/2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θαη Διέγρνπ ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο» 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα & ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2522/97 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

89/665 Δ.Ο.Κ.».  (Φ.Δ.Κ. 178 /Α/97). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ 11389/8-3-93 (Φ.Δ.Κ 185/Β/1993) «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – ΔΚΠΟΣΑ». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΔΚ 160/Α/2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ  Ν.4320/19-3-2015(ΦΔΚ 29/Α/2015).  

http://www.dimos-dramas.gr/
mailto:dmavr@dimosdramas.gr


 

8. Σελ  168/15-01-2015 Απφθαζε Έγθξηζεο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. 

9. Σηο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015  κε 

Κ.Α. 20.7135.13 

10. Σελ 171/2015 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΟΔ) πεξί έγθξηζεο φξσλ δεκνπξάηεζεο. 

 

 

 

                                                           Πξνθεξύζζνπκε 

 

δεκόζην πξόρεηξν αλνηθηό κεηνδνηηθό δηαγσληζκό, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή 

(κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο) γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο ππνγείνπ ζπζηήκαηνο 

απνθνκηδήο θαη δηαρσξηζκνχ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο γηα ην Γήκν Γξάκαο. 

Η πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ηνλ ΦΠΑ (23%) ζε 49.999,50 € ζπλνιηθά θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ “ Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε 2012-2015¨ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

 

 
ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ  

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

Γεκαξρείν Γξάκαο 

Βεξκίνπ 2 θαη 1
εο

 Ινπιίνπ  

2
νο

 φξνθνο 

Αίζνπζα 210 

  22 Ηνπιίνπ 2015 

 

       Σεηάξηε 

 

 

1110.00 π.κ.:00 π.κ. 

 
 Ζ εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 22 Ηνπιίνπ 2015, εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.κ. 

 

            Η θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη  ζηελ έδξα ηελ αλαζέηνπζαο αξρήο, ζην Γεκαξρείν Γξάκαο, 

Βεξκίνπ 2 θαη 1
εο

 Ινπιίνπ, ζηνλ 2
ν
 φξνθν γξαθείν 210.   

        Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα ζπλεκκέλα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ.                     

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνπλ ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Πξνζθνξά πνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο έρεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηεο παξαπάλσ 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

        Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ (Α, Β, Γ) ηα 

νπνία ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο. 

        Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 

καο.  

 

                                                                                                   

                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΡΑΜΑ 

 

 

 

       ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ ΜΑΜΑΚΟ 
 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A 
 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟ ΑΝΑΘΔΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  

 

 

«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο ππνγείνπ ζπζηήκαηνο 

απνθνκηδήο θαη δηαρσξηζκνχ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο 

γηα ην Γήκν Γξάκαο» (πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε πξνκήζεηα, 

φζν θαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηνλ ηφπν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία). 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝ

Ζ ΓΑΠΑΝΖ: 

 

                   49.999,50 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ 

ινηπψλ θξαηήζεσλ)   

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΔΡΓΟΤ: 

                   Απφ ην Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

«Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε 2012-2015» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηελ 168/15-01-

2015 απφθαζε ηνπ Γ..   
 

ΣΟΠΟ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ:  

 

 

                  Γήκνο Γξάκαο  

ΚΡΑΣΖΔΗ:  

 

                  Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B 

 

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

1.1    ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Ο Γήκνο Γξάκαο, (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηθηφ πξφρεηξν κεηνδνηηθφ  

δηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ζαξάληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα επξώ θαη 

πελήληα ιεπηώλ (49.999,50 €) , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (23%), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο ππνγείνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο θαη 

δηαρσξηζκνύ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο γηα ην Γήκν Γξάκαο ¨   φπσο  αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο.   

  

  

1.2 ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ  

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

Γεκαξρείν Γξάκαο 

Βεξκίνπ 2 θαη 1
εο

 Ινπιίνπ  

2
νο

 φξνθνο 

Αίζνπζα 210 

  22 Ηνπιίνπ 2015 

 

       Σεηάξηε 

 

 

11     10.00 π.κ.:00 π.κ. 

 

1.3  ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε εμήληα (60) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.  
  

 

1.4  ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ – ΓΑΠΑΝΔ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο απηήο  ζα ζηαιεί ζε κία εκεξήζηα λνκαξρηαθή εθεκεξίδα ηνπ  Ννκνχ, ζα 

ζηαιεί ζην επηκειεηήξην, ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζην ¨ΚΗΜΓ¨θαη ζην «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 

Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο    βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν (άξζξν 46 Ν.3801/09 ΦΔΚ 163
 
Α’/04-09-2009).- 

 

1.5 ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ο δηαγσληζκφο ζα ιάβεη ρψξα ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γξάκαο  ηελ 22
νπ

 Ηνπιίνπ 2015 εκέξα Σεηάξηε 

θαη ψξα 10:00 π.κ. Μεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη φζεο πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.  

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ζα αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο ε νπνία ζα γίλεη 

δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ Πξνκεζεηψλ. 

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη 22 Ηνπιίνπ 2015,  εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10.00 π.κ.  ζηελ έδξα 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αίζνπζα ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ,  

Γεκαξρείν 2
νο

 φξνθνο. 

 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ΤΑ 11389/93. 

 



 

 

1.6 ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Η δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε 

απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier), κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο εληφο πξνζεζκίαο 

κηαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηε ιήςε ηεο. 

 

                Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα θξαηάεη ζε εηδηθφ έληππν ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, 

δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε λα έρεη ζηε δηάζεζε 

ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο 

απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ’ απηήο.  

 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ 

παξαιακβάλνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην 

γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο 

λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο 

Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ζηε δηεχζπλζε: www.dimos-dramas.gr. ηελ πεξίπησζε 

πνπ νη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξσζνχλ κφλνλ απφ ηελ ηζηνζειίδα, δελ ζα είλαη εθηθηή ε ζπκπιεξσκαηηθή 

απνζηνιή ζηνηρείσλ, δηεπθξηλίζεσλ θιπ. 

 

2 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

2.1 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό έρνπλ:  

 

1. Φπζηθά Πξφζσπα 

2. Ννκηθά Πξφζσπα 

3. πλεηαηξηζκνί 

4. Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ (εάλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ΔΚΠΟΣΑ) 

 

ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, εκπνξία θαη δηάζεζε ηνπ είδνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην. Η 

ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο 

απηήο θαη φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην 

δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, 

ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο πξνκήζεηαο σο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία απηήο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α'/26-03-2014) “θαηαξγείηαη, εθεμήο, ε 

ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε”.   

πλεπψο γίλνληαη απνδεθηά ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ απηψλ. 

Αληίζηνηρα, γίλνληαη απνδεθηά ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα 

έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα 

πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ 

εκπίπηνπλ ζηε ξχζκηζε. Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα αιινδαπψλ εγγξάθσλ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν. Πεξαηηέξσ, κε 

ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, θαηαξγείηαη ε ππνβνιή απιψλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ζπλνδεπφκελσλ απφ ηελ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαίσλε ηελ αθξίβεηα ησλ 

ζηνηρείσλ.  

Χζηφζν, ν Γήκνο Γξάκαο νθείιεη λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, αλά ηξίκελν, ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ζπλφινπ ησλ θσηναληηγξάθσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί.  Καη ηνχην 

επεηδή ε ππνβνιή απιψλ, επαλάγλσζησλ θσηναληηγξάθσλ, ζην πιαίζην κηαο δηνηθεηηθήο ή άιιεο 

δηαδηθαζίαο, επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ πνιίηε ή ηεο επηρείξεζεο, πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη 
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εγθπξφηεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ θσηναληηγξάθσλ, εμηζψλεηαη δειαδή νπζηαζηηθά κε ηελ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986. 

Χο εθ ηνχηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζθφκηζεο παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηψλ θσηναληηγξάθσλ φρη 

κφλν επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 ή άιιεο πνηληθέο θπξψζεηο, αιιά αλαθαιείηαη ακέζσο 

θαη ε δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θσηναληίγξαθα απηά 

 

 

2.2 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν ζε 

δπν αληίγξαθα. 

 

Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ επί ποινή αποκλειζμού ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

 

 Α.  Καηά πεξίπησζε:  

          1). ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο 

απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή 

θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.   

2.  

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007.   Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

δηαγσληδφκελνο δελ ηειεί ζε πηψρεπζε,  πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε  ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4.  

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 

φηη ν δηαγσληδφκελνο   είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ηφζν 

γηα ηνπο ίδηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ) θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5.  
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

        2).  ΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πεξί εγγξαθήο 

ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 

κεηξψν ή ηζνδχλακν επαγγεικαηηθφ θαηάινγν ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ 

αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή 

θηελνηξνθηθφ επάγγεικα 

2.  

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ 

πξνζψπνπ απηνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 



 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ. 

3.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

δηαγσληδφκελνο δελ ηειεί ζε πηψρεπζε,  πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ     

4.  

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ)  

θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5.  
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

    3).  ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ Ζ ΑΛΛΟΓΑΠΑ 

 

            Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ γηα «Έιιελεο πνιίηεο» θαη «Αιινδαπνχο πνιίηεο» 

αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεηα:  

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο  εθάζηνηε ηζρχεη 

ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ 

ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

- Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, 

εθδίδνληαη,  φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα  Τπεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ζην κεηξψν  Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε  ε 

ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 

7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920,  φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή ΓΔΜΗ ή Σκήκα Δκπνξίνπ – Σνπξηζκνχ, 

θιπ. 

- Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη  πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ  ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ  

Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ  επηρείξεζεο ή ΓΔΜΗ. 

2.  

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη δηαρεηξηζηέο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ν πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο γηα ηηο αλψλπκεο 

εηαηξείεο (Α.Δ.), δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ή γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  

4). ΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  

Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε εθπξνζψπεζε ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ, θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν δηαηππψζεσλ 

δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη ζε 

επίζεκα αληίγξαθα. 

2.  
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 ή 



 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  Σν 

απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.  Βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο, φηη ν δηαγσληδφκελνο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

4.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

ν δηαγσληδφκελνο  δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

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

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζε απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5.  

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( 

ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ)   

θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ   

 

           5).  ΟΗ ΔΝΧΔΗ / ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ 

 

 Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

Έλσζε / Κνηλνπξαμία  

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  

Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ όλα ηα δικαιολογηηικά, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ / αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ αιινδαπφ 

λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). 

2.  
Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ  

απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.) ή παξαγσγηθνχο 

αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ.  

3.  

Οη  Μ.Μ.Δ. εθηφο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνβάινπλ θαη θάζε άιιν 

απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ., απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ     θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο 

απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη  ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο. 

4.  

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ησλ κειψλ 

ηνπο) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν, ζα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ζχκθσλα πάληνηε κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 

Έλνξθε Γήισζε: ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή 

δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί ποινή αποκλειζμού λα 

αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Γήισζε ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ 

βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε.  ηελ έλνξθε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η 

έλνξθε απηή δήισζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ 

εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ». 

 

       Β. Παξαζηαηηθό  εθπξνζώπεζεο, Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο 

ηνπο, ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

εθπξνζσπνχκελνπ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) 

εηαηξείεο, ή έλσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί 



 

άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή 

απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο 

απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην 

δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο 

ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

 

       Γ. Σα  λνκηκνπνηεηηθά  έγγξαθα  θάζε   ζπκκεηέρνληνο,  φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα  δηαγσληδφκελνπο  κε κνξθή  Α.Δ. θαη  Δ.Π.Δ.),  αληίγξαθν  ή  απφζπαζκα 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ  θαη  ησλ  εγγξάθσλ  ηξνπνπνηήζεψλ  ηνπ  (γηα Ο.Δ θαη  

Δ.Δ.).  ηνηρεία  θαη  έγγξαθα  απφ  ηα  νπνία  πξέπεη  λα  πξνθχπηνπλ  ν  Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ΑΔ, ηα  ππφινηπα  πξφζσπα  πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή  ηνπο 

ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα  ηεο  λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ  απηφ  δελ πξνθχπηεη επζέσο 

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

πξνζψπνπ. 

              - Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

            - Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο επηδεηθλχνπλ κφλνλ ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηάο ηνπο ή αληίζηνηρν 

επίζεκν έγγξαθν πνπ πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

 

Προζθορά ζηην οποία δεν θα σπάρτοσν οι ανωηέρω δηλώζεις και έγγραθα θα απορρίπηεηαι  ως 

απαράδεκηη. 

 

     Δθηφο ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ επί 

ποινή αποκλειζμού απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ηηο αθφινπζεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 

αθφινπζα : 

 

α. Τπεύζπλε δήισζε  φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηελ 

εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

β. Τπεύζπλε Γήισζε δηαγσληδφκελνπ φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 

γ. Τπεύζπλε Γήισζε δηαγσληδφκελνπ φηη δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηε ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

θαζψο θαη εάλ ε επηρείξεζε έρεη ππνπέζεη ζην παξάπησκα ςεπδνχο δήισζεο ή θαη αλαθξηβψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ην δεκφζην. 

 

δ. Τπεύζπλε Γήισζε δηαγσληδφκελνπ φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

είλαη φζν  πξνβιέπεη ε δηαθήξπμε ή ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ησλ ππεξεζηψλ. 

 

ε.  Οηη άιιν δηθαηνινγεηηθφ, ζηνηρείν, βεβαίσζε, ππεχζπλε δήισζε θ.ι.π. Πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ. 

 

2.3    ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ / ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 

 

Τπνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ππνβνιή Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο 
Η Δπηηξνπή έρεη ηελ επρέξεηα, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, λα 

θαιέζεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα “απνζαθελίζνπλ” ηα ππνβιεζέληα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία, παξέρνληαο  

δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν εγγξάθσλ πνπ ήδε ππνβιήζεθαλ.  

 

Τπνρξεώζεηο / δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε Έλσζε/Κνηλνπξαμία 

Η Έλσζε/ Κνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη Πξνζθνξά. Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε Παξνρή 

Τπεξεζίαο, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή 



 

κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

  

2.4 ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Η πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ δελ ζπλνδεύεηαη από εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1
α
 ηνπ άξζξνπ 157 θαη παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ Ν. 4281/2014 

3 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

3.1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη Πξνζθνξέο 

θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε.  

 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, δύν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο. Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό   θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο 

θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά».  Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη, 

επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ 

έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Καη νη δύν ππνθάθεινη θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο  

θαθέινπ.   Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε 

θαη κνλνγξαθεκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξώλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.  

 

Οη δύν ππνθάθεινη πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ», ηνλ θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα 

θαηά ην ζηάδην απηφ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2 ηεο 

παξνχζεο   

Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη λα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο  θαθέινπ. 

 

Β. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Οη  ζπλαγσληδφκελνη  

ζα  ππνβάινπλ  πξνζθνξά  γηα  ην ζχλνιν ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, απνθιεηφκελεο ηεο πξνζθνξάο 

πνπ ζα αλαθέξεηαη κφλν ζε κέξνο απηψλ. 

   Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο  θαθέινπ.    

Οη  ζπλαγσληδφκελνη  ζα ππνβάινπλ ζαλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά έληππν (ππφδεηγκα ζην παξάξηεκα 

Γ), ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 

Αλάδνρνο ζα αλαθεξπρζεί απηόο πνπ ζα πξνζθέξεη ηε κεγαιύηεξε έθπησζε, επνκέλσο ηε  

κηθξόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο. Απαγνξεχεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε απηνθφιιεηνπ θαθέινπ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζεί θαη λα επαλαζθξαγηζζεί 

ρσξίο λα αθήζεη ίρλε. Αλ ν θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ είλαη ζθξαγηζκέλνο θαηά ηα 

αλσηέξσ, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη.  

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπο. 

Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο 

είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. 

Οη πξνζθνξέο ζα είλαη ζπληεηαγκέλεο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δπίζεο φια ηα   

δηθαηνινγεηηθά, εθ’ φζνλ δελ είλαη ζηελ Διιεληθή, ζα είλαη επηζήκσο κεηαθξαζκέλα.  

 

Γηα ηελ εύθνιε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζύληαμή ηνπο, ε ηάμε 



 

θαη ε  ζεηξά ησλ όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο 

 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηηο  ελδείμεηο:  

 
«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 

(επσλπκία, δηεύζπλζε,  

πόιε  ηειέθσλν, fax, e-mail)  

 

                                 ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ  

                              «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο ππνγείνπ ζπζηήκαηνο     

                           απνθνκηδήο θαη δηαρσξηζκνύ δηαβαζκηζκέλεο  

                            ζπκπίεζεο γηα ην Γήκν Γξάκαο» 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

…….. / 2015 
 

AΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: 

  ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

22/07/2015 

 

 «Να κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία» 

 

Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ 

ηίηιν ηνπ θαθέινπ («Γηθαηνινγεηηθψλ» ή «Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο»). 

 

ε πεξίπησζε Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο 

θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 

 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα 

επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.  

 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, 

δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ Πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξαθεκέλε απφ ηνλ δηαγσληδφκελν.  

Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ 

θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε.  

Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή 

απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν 

εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηνλ δηαγσληδφκελν θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ  πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε αξκφδηα 

Δπηηξνπή.  

 

 

 

Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε: 

 

          ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ 

          ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ  



 

          ΒΔΡΜΙΟΤ 2 & 1
εο

 ΙΟΤΛΙΟΤ   

          Σ.Κ: 66 100, ΓΡΑΜΑ 

 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ κέρξη ηελ 22
νπ 

Ηνπιίνπ 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. απ΄ 

επζείαο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ιήγεη ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, ε πξνζεζκία ιήγεη ηελ πξνεγνχκελε 

εξγάζηκε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

       Οη εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο  επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

  

3.2.   ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ηνπιάρηζηνλ γηα 120 εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε εκέξα ηεο ιήμεο  ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εγγξάθσο, εθφζνλ δεηεζεί 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε δχν (2) κελψλ. 

 

Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  

 

4 ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

4.1  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ. 

 

 1. Η αξκφδηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ δεκνζηεπζείζα πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη 

κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαη  κνλνγξάθνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν 

φια ηα δηθαηνινγεηηθά. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη 

απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία, κέρξη λα γίλεη ε πηζαλή απφξξηςε ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

   2. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε 

απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ ζε πξαθηηθφ ην νπνίν 

ππνγξάθεη.    

      3. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ αλαθνηλψλεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην πξαθηηθφ κε ηηο  

πξνζθνξέο πνπ γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

     4. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ,         θαινχληαη  νη 

δηαγσληδφκελνη ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ε 

πεξίπησζε ίζσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ν αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. 

            

Καηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ, απνδεηθλπφκελεο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο κε ηα θαηά πεξίπησζε λφκηκα παξαζηαηηθά. 

Οη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ, φπσο ηδίσο νη αλαθνηλψζεηο 

γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ ζπλεδξηάζεσλ θαη νη απνθάζεηο 

επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλνληαη κε  fax ή κε e-mail. 

 

4.2     ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 Κάζε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο. 

 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 



 

4.3       ΔΝΣΑΔΗ 

 

Δλζηάζεηο  θαηά  ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ 

ΔΚΠΟΣΑ: 

 

- Καηά ηεο δηαθήξπμεο, ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία, κέζα ζην κηζφ 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ, ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ εκεξνκεληψλ απηψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε 

εκέξα. 

 

 Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ ζε 

απηφλ,  κφλνλ απφ δηαγσληδνκέλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηαηίζεληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

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

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

επηηξνπή δηεμαγσγήο, ε νπνία ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζηε 

νηθνλνκηθή  επηηξνπή, ε νπνία απνθαίλεηαη ηειηθά. 

 Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο  ιφγνπο, πξν 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.   

 

4.4     ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηνπ κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ έθπησζεο, γηα  ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, απνθιεηφκελεο πξνζθνξάο πνπ ζα αλαθέξεηαη κφλν ζε κέξνο απηψλ.  

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.  

 

Σνλίδεηαη φηη: 

 

- ε πεξίπησζε απφιπηα ίζεο πξνζθνξάο, ε θαηάηαμε ζα γίλεη κε θιήξσζε, παξνπζία ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ κε ηηο ίζεο πξνζθνξέο 

   

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

5 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ – ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ 

5.1 ΚΑΣΑΡΣΗΖ, ΤΠΟΓΡΑΦΖ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ – ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

1. Μεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ   Αλαδφρνπ  ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε. 

2. Η χκβαζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε. 

3. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο 

ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

4. Η αλσηέξσ εγγχεζε εθδίδεηαη θαη ζα πξέπεη  λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

5. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ηειηθή βεβαίσζε παξαιαβήο  ηεο 

πξνκήζεηαο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014. 
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5.2 ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ απνηειεί θαη ηε ζπκβαηηθή ηνπ ακνηβή θαη δελ πεξηιακβάλεη ην 

Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Η ακνηβή απηή δελ αλαζεσξείηαη. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ 

ζπληειεζηή ΦΠΑ, απηή βαξχλεη ην Γήκν. 

 

Η θαηαβνιή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

 

5.3 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1.  Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ηνπ ππνγείνπ ζπζηήκαηνο 

απνθνκηδήο θαη δηαρσξηζκνχ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο ζε ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 

παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζή ηεο. 

2.  Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη 

κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

3.  ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

4.  Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο - εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ηνπ ππνγείνπ 

ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο θαη δηαρσξηζκνχ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο ζε ιεηηνπξγία ζε νπνηνλδήπνηε 

ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ 

απηνχ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

5.  Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη - λα ηνπνζεηήζεη θαη λα ζέζε ζε ιεηηνπξγία ην 

ζχζηεκα ζε ηφπν εληφο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο πνπ ζα ππνδεηρζεί  απφ ηελ Τπεξεζία. Η θνξηνεθθφξησζε 

ησλ πιηθψλ ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

 Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ παξέρνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, 

απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ  ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, Βεξκίνπ 2 & 1
εο

 Ινπιίνπ 1, ΣΚ   66 100 Γξάκα  απφ ηνλ 

αξκφδην ππάιιειν θχξην Μηιηηάδε Μειηάδε, ηειέθσλν: 2521-350630  θαη fax 2521-350748. 

 

5.4 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε 

έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή 

πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

5.5  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

 

Ο Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί.  



 

 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα ηεο 

Γξάκαο.  

                        ΓΡΑΜΑ, 06-07-2015 

                    Ο πληάμαο                                                    Θεσξήζεθε      

 

 

 

        Κνπξνπηδίδεο Παλαγηώηεο                  Γεκήηξηνο Μαπξίδεο ΠΔ  

Σερλνινγνο Μεραλνιόγν Ζιεθηξνιόγνο                              Γηπι. Μερ/γνο – Μερ/θόο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                  

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                                                                        



 

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ                                           

Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ             

 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο ππνγείνπ           

ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο θαη δηαρσξηζκνύ 

δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο γηα ην Γήκν 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 49.999,50 € (κε ΦΠΑ)                           

 

 

 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΜΑΥΗΑ ΔΝΓ. ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1. 
Πξνκήζεηα  ελόο  (1) 

ζπζηήκαηνο   βπζηδόκελσλ  

θάδσλ 

 

1 

 

40.650,00 

 

40.650,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 40.650,00 

Φ.Π.Α. 23% 9.349,50 

ΤΝΟΛΟ 49.999,50 

   

   
                        ΓΡΑΜΑ, 06-07-2015 

                    Ο πληάμαο                                                    Θεσξήζεθε      

 

 

 

        Κνπξνπηδίδεο Παλαγηώηεο                  Γεκήηξηνο Μαπξίδεο ΠΔ  

Σερλνινγνο Μεραλνιόγν Ζιεθηξνιόγνο                              Γηπι. Μερ/γνο – Μερ/θόο 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ππφδεηγκα) 

 

 

  



 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:___________________________________ 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ:____________________________________________ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ:__________________________________________ 

ΣΗΛ:_________________________________________________ 

ΦΑΞ:_________________________________________________ 

MAIL:________________________________________________ 

 

 

 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ 

 

«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο ππνγείνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο θαη δηαρσξηζκνύ 

δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο γηα ην Γήκν Γξάκαο» 

 

   

   

Αθνχ έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο 

 

 

 

ΠΡΟΦΔΡΧ 
 

  

ΔΚΠΣΧΗ         ____________________________________ηνηο εθαηφ (ΟΛΟΓΡΑΦΧ) 

 

                           __________________________ %   (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ) 

 

 

 

 

 

 

 

              Ο/Η  ΠΡΟΦΔΡ…… 

 

 

 

 

               (ππνγξαθή – ζθξαγίδα) 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

 

 

 

                         ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: 

 
Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ “Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο ππνγείνπ ζπζηήκαηνο 

απνθνκηδήο θαη δηαρσξηζκνύ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο γηα ην Γήκν Γξάκαο”. 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
:   ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 
2.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 
Σν ζχζηεκα βπζηδφκελνπ θάδνπ ζα θέξεη θαηάιιεινπ ηχπνπ θαηαζθεπή, φπσο απηή πξνδηαγξάθεηαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. Σα ζηνηρείαπνπ δεηνχληαη απφ ηελ 

παξνχζα κειέηε (ηερληθή έθζεζε, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θ.ι.π.) ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα 

κε πνηλή απνθιεηζκνύ. 

 

Σν εμσηεξηθφ πιαίζην, ην ζχζηεκα βχζηζεο, αλχςσζεο, δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο θαη φιε ε θαηαζθεπή 

ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξηα, αλαγλσξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ 

κε θαιή ιεηηνπξγία θαη θήκε θαη’ αξρήλ ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην Δμσηεξηθφ θαη κε ηθαλφ απφζεκα 

αληαιιαθηηθψλ. 

 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη νη κηθξφηεξεο δπλαηέο, λα πιεξνχλ ηηο ππάξρνπζεο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο θαη λα είλαη απνιχησο πδαηνζηεγέο. 

 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ, θαιπκκέλν απφ ηελ 

ππεξθαηαζθεπή θαη ζα θέξνπλ κεηαιιηθφ πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία απηνκαηηζκνχ έηζη ψζηε λα είλαη εχρξεζην θαη αζθαιέο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηα 

ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ. Να είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ ΔΝ13071-1, - ΔΝ 13071-2,2006/42 

 

Η θαηαζθεπή , ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία ζα θέξεη ζήκαλζε CE ε νπνία ζα 

θαηαηεζεί, πεξί εθαξκνγήο ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο κεραλψλ θαη πγηεηλήο - ( ΠΓ 377/93 θαη 

18/96 φπσο απηά ηζρχνπλ ) θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα εθαξκφδεη ππνρξεσηηθά ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο, γηα ην ζρεδηαζκφ, παξαγσγή θαη ηερληθή ππνζηήξημε, πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001 θαη φια ηα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ πνπ νξίδνληαη ζηελ 2006/42 νδεγία ηεο ΔΔ πνπ 

ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην Π.Γ. 57/2010 ΦΔΚ 97 ηεχρνο Α /25.6.10. Γηα ηνλ ιφγν 
απηφ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν ηλζηηηνχην ζε πξσηφηππν 

θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα φπσο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα 
ηεο ΔΔ πνηφηεηαο, αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπο πνιίηεοθαη γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ επίζεκα ζεσξεκέλν απφ ηνλ ίδην θνξέα. 
 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα επηδείμνπλ παξφκνην  ζχζηεκα ζε ιεηηνπξγία  κε κεηαθνξά δπν αηφκσλ θαη 

έμνδα ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηνλ ηφπν απηφ. 

 

 ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε 

ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ θαη 

απφ ηα ζπλεξγεία απνθνκηδήο. Γηα φια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζα θαηαηεζνχλ ππεχζπλεο 

δειψζεηο ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

 

 Όια ηα έγγξαθα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη κε ηελ παξνχζα ζα είλαη ππνγεγξακκέλα θαη 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

 

 



 

2.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 
Σν εμσηεξηθό πιαίζην πεξίβιεκα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξην, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ 
θαηαπνλείηαη απφ ελδερφκελεο πηέζεηο ηνπ φγθνπ ησλ ηνηρσκάησλ. Όιν ην ζχζηεκα ζα είλαη πδαηνζηεγέο 
γηα λα κελ παίξλεη λεξά εηδηθά ζηελ πεξίπησζε δπλαηψλ βξνρνπηψζεσλ κε πέληε πφληνπο λεξνχ. Όζνλ 
αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ζα πξνηηκεζεί ην ζχζηεκα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. Να είλαη κε ζχζηεκα ζπκπίεζεο 
απνξξηκκάησλ κέζα ζε θνηλφ θάδν 1.100 lit. Η θφξηηζε ησλ αμφλσλ αλχςσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο θαηαζθεπήο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξε ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο 
θφξηηζεο θαη' άμνλα θαη ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. Η ζρέζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ κέγηζηνπ νιηθνχ θνξηίνπ 
δελ ζα δηαθέξεη απφ ηελ επηηξεπφκελε ζρέζε, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο γηα ηελ αζθαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ.

 
2.3 Δλέξγεηα 

 
Η πεγή ελέξγεηαο πξέπεη λα είλαη ειεθηξνθηλεηήξαο κνλνθαζηθφο ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ νπνίνπ δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηνπο δπν (2) kw θαη λα ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθεπήο. Πξέπεη λα είλαη 
πξφζθαηεο ηερλνινγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.  

Η ηζρχο ηνπ ζα είλαη ηέηνηα πνχ ζα εμαζθαιίδεη αλάβαζε κε πιήξεο θνξηίν θαη κε ππέξβαζε θνξηίνπ 

ηνπιάρηζηνλ 30%. 

 
2.4 Θέζε  ρεηξηζκνύ 

 
Η ζέζε ρεηξηζκνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη δίπια θαη φρη πάλσ απφ 30 cm απφ ηελ πεξίκεηξν ηνπ θαπαθηνχ, ζα 
είλαη ίζε κε ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, πδαηνζηεγνχο θαηαζθεπήο, γηα ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ρεηξηζηέο, γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. Να έρεη βνεζεηηθφ ζχζηεκα εμαγσγήο 
ρεηξνθίλεην ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο. Να αληαπνθξίλεηαη κε ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα ζηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηεο Δ.Δ. 

 
2.5 Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε 

 

Όιν ην ζχζηεκα ζα ηξνθνδνηείηαη πδαηνζηεγψο απφ εμσηεξηθή πεγή 230 v 10Α θαη ζα κεηαηξέπεηαη ζε 24 

ε 12v dc γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θηλήζεσλ κε φια ηα πξνβιεπφκελα θσηηζηηθά θαη ερεηηθά ζήκαηα. 

 
2.6 Καηαζθεπή 

 
Η θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ απαίηεζε ηεο ελαπφζεζεο 
απνξξηκκάησλ, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 
2.6.1 Δμσηεξηθό πιαίζην (δεμακελή) 

 

Σν εμσηεξηθφ πιαίζην (δεμακελή) λα είλαη νιφζσκν, πδαηνζηεγέο παξαιιειφγξακκνπ ζρήκαηνο, 
ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο πάλσ απφ 5 m3 θαη κέρξη 8 m3. Θα έρεη πδαηνζηεγείο ξαθέο θαη πδαηνζηεγέο 
θνχκπσκα έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε κεγάιεο βξνρφπησζεο λα κελ πιεκκπξίζεη ν ρψξνο ησλ κεραληζκψλ 
θαη ησλ θάδσλ. Οη δηαζηάζεηο ηεο δεμακελήο ζα είλαη αλάινγεο ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιαηζίνπ, 
ψζηε ηα θαηά άμνλα βάξε λα είλαη εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ.  
Η δνκή ησλ πιηθψλ ηεο δεμακελήο ζα είλαη αληηδηαβξσηηθνχ ηχπνπ ηφζν γηα γιπθά φζν θαη γηα αικπξά 
λεξά. Η θαηαζθεπή  ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ζα ζπλδέεηαη κε ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο θαη ζηελ 
φιε θαηαζθεπή δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηζηκέληα ε αιιά παξεκθεξή πιηθά. 
 

 

2.6.2 Τιηθό θαηαζθεπήο 

 
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο δεμακελήο λα είλαη θνηλφ γαιβαληδέ ή αλνμείδσην ραιπβδνέιαζκα, πάρνπο 
ηεζζάξσλ ( 4 ) ρηιηνζηψλ ηνπιάρηζηνλ κε λεπξψζεηο ηθαλέο λα αληέμνπλ ηελ πίεζε ηεο πεξηκέηξνπ ησλ 
ελδερνκέλσλ θαηαπηψζεσλ θαη ε ζχλδεζε ησλ ραιπβδνειαζκάησλ λα γίλεη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε γηα 
πδαηνζηεγή θαηαζθεπή. 

 

 



 

2.6.3 Δδξαίσζε εμσηεξηθνύ πιαηζίνπ 

 
Σν πιαίζην ζα εδξάδεηαη επάλσ ζε πιηθφ πνπ ζα κπνξεί λα απνξξνθά ηηο ηαιαληψζεηο θαη λα 
δηαθνξνπνηείηαη ζρεκαηηθά αλάινγα κε ην ζρήκα θαη ηηο λεπξψζεηο ηνπ πιαηζίνπ. Σν πιαίζην ζα ζηεξεσζεί 
κε θαηάιιειν θαη αζθαιή ηερληθφ ηξφπν θαη αλάινγα κε ηελ θιίζε ηνπ δαπέδνπ πνπ ζα νξίζεη ε ππεξεζία 
λα ηνπνζεηεζεί. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3

ν: 
 ΒΑΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 
 

3.1 Θέζεηο θάδσλ θαη κεραληζκόο ξίςεο 
 

 

Ο θάζε κεραληζκόο ζα θέξεη δπν επίγεηνπο δέθηεο αλνμείδσηνπο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο επίγεηνο 
δέθηεο απνξξηκκάησλ αλνμείδσηνο θπθιηθήο κνξθήο όρη πάλσ από 650mm γηα νξγαληθά 

απνξξίκκαηα θαη έλαλ δεύηεξν επίγεην δέθηε αλνμείδσην παξαιιεινγξάκκνπ κνξθήο γηα ηα 
απνξξίκκαηα αλαθύθισζεο. 

 

 

Θα είλαη ππεξαπηφκαηεο ιεηηνπξγίαο κε επηδαπέδηα κπνπηφλ αλνμείδσηα γηα ηνλ θάζε επίγεην δέθηε, κε 
ελεκέξσζε θσλεηηθή θαη νπηηθή γηα ηνλ πνιίηε γηα ην είδνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ δέρεηαη ν θάζε δέθηεο 
ζε δπν ηνπιάρηζηνλ γιψζζεο. 
 

Μεηά ηελ ξίςε ησλ απνξξηκκάησλ ην ζχζηεκα ησλ αλνμείδσησλ θαπαθηψλ ζα ιεηηνπξγεί απηφκαηα, ζα 
θιείλεη κε ειεθηξνπδξαπιηθφ ζχζηεκα ειεγρφκελεο πίεζεο θαη φρη κε ην ίδην βάξνο ηνπ, κε πιήξε 
αζθάιεηα γηα ηνπο πνιίηεο. 
 

 
3.2 Μεηάδνζε θίλεζεο  

 

 
Η θίλεζε ζηηο αληιίεο ζα δίλεηαη απφ ηνλ δπλακνιήπηε ηνπ θηλεηήξα κε πδξαπιηθφ θχθισκα, πνπ ζα 
απνηειείηαη θπξίσο απφ: 
 

α)    αληιία ιαδηνχ θαηάιιειεο απφδνζεο, 
β)    αλάινγεο παξνρήο βαιβίδα δηεχζπλζεο ξνήο (ρεηξηζηήξην), 
γ)    αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα γηα ππεξθφξησζε 

δ)    ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο ειαηνδεμακελή. 

 

 
Η έλαξμε θαη παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο ζα γίλεηαη απφ ην απηνκαηνπνηεκέλν κε ξνκπνηηθή 
ιεηηνπξγία ζχζηεκα ξίςεο απνξξηκκάησλ. Άιια ζπζηήκαηα ή ηξφπνη κεηάδνζεο θίλεζεο, εθηφο ηεο 
ειεθηξνυδξαπιηθήο, δελ ζα αμηνινγεζνχλ 
 
 

3.3 Τδξαπιηθή πξέζα 

 
Σν ζχζηεκα ζα ζπκπεξηιακβάλεη δπν (2) πδξαπιηθέο πξέζεο απηφκαηεο ελέξγεηαο πνπ ζα πηέδνπλ ηα 
απνξξίκκαηα κέζα ζε θάδνπο ησλ 1.100 lit, ζε φιν ην πιάηνο θαη κήθνο ηνπ εζσηεξηθνχ  πεξηγξάκκαηνο 
ηνπ θάδνπ. Η ζπκπίεζε ζα είλαη δηαβαζκηζκέλε, ψζηε λα κπνξεί λα απμεζεί θαη λα κεησζεί αλάινγα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ην είδνο ησλ απνξξηκκάησλ. 
Δπίζεο κε ην ζχζηεκα δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο λα κπνξεί ν κεραληζκφο λα ππνινγίδεη ην πνζνζηφ 

πιεξφηεηαο ηνπ θάζε θάδνπ ψζηε λα γίλεηαη ε απνθνκηδή φηαλ ρξεηάδεηαη. Σν πδξαπιηθφ  ζχζηεκα 

ζχζθημεο θαη ζπκπίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ λα είλαη απηφκαην. 



 

 
 

 

 
 

3.4 Τδξαπιηθή ζπγθξάηεζε 

 

Σν ζχζηεκα απηφκαηεο πδξαπιηθήο ζπγθξάηεζεο - αληηζηάζκηζεο θνξηίνπ ηνπ θάδνπ ζα 
ιεηηνπξγεί απηφκαηα κε ηελ εηζαγσγή ε ηελ εμαγσγή ηνπ θάδνπ ζην ζχζηεκα θαη ζα κπνξεί λα 
δέρεηαη φιεο ηηο πηέζεηο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο θάζε πξέζαο γηα λα κελ πξνθαιείηαη δεκηά 
ζηνπο πθηζηακέλνπο θάδνπο. 

 
 

3.5 πζηήκαηα αζθαιείαο – όξγαλα ειέγρνπ 

 
Σα φξγαλα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη εξγνλνκηθά, δηεπζεηεκέλα θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα παξαθάησ φξγαλα: 

 

 Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ κεραληζκνχ λα ειέγρνληαη ειεθηξνυδξαπιηθά κέζσ θαηάιιεισλ 

βαιβίδσλ θαηακεξηζκνχ. 

 Να ππάξρνπλ πιήξε ρεηξηζηήξηα ησλ κεραληζκψλ ζπκπίεζεο, έλα ζε ζηαζεξή βάζε 

θαη έλα δίπια αθξηβψο ζην εμσηεξηθφ θαπάθη, γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία 

θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Όια ηα ρεηξηζηήξηα λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα 

απηφκαηεο επαλαθνξάο ζηελ νπδέηεξε ζέζε (DEAD MAN CONTROLS). 

 Όηαλ ιεηηνπξγεί ην ρεηξηζηήξην ηνπ ελφο κεραληζκνχ λα απνθιείεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεπηέξνπ. 

 Όια ηα πδξαπιηθά έκβνια λα είλαη εμνπιηζκέλα κε βαιβίδεο αζθαιείαο πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ηελ θαηάβαζε ησλ κεραληζκψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ πδξαπιηθψλ 

ζσιελψζεσλ. 

 Όιν ην ζχζηεκα λα δηαζέηεη εθ θαηαζθεπήο ηνπ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο πεξηνξηζκνχο ζε 

φηη αθνξά ηα κέγηζηα φξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ψζηε, ππφ θαλνληθέο ιεηηνπξγίαο, λα 

θαζίζηαηαη αδχλαην γηα ηνλ ρεηξηζηή λα ζέζεη ην ζχζηεκα ζε ιεηηνπξγία πνπ ζα ήηαλ 

επηθίλδπλε. 

 Να ππάξρεη ζχζηεκα απηφκαηεο επηβξάδπλζεο θαη δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο φηαλ θζάζεη ζηα κέγηζηα φξηα ηνπ θαη ζηα φξηα αζθαιείαο ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα απηφκαηεο επηβξάδπλζεο θαη δηαθνπήο ην νπνίν λα ειέγρεηαη 

κέζσ θαηαιιήισλ ειεθηξηθψλ δηαθνπηψλ πξνζέγγηζεο. 

 Να ππάξρεη απηφκαην πξνεηδνπνηεηηθφ ερεηηθφ ζήκα θηλδχλνπ αλχςσζεο θαη θαηάβαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 ην θεληξηθφ ρεηξηζηήξην ρξήζεο απφ ρεηξηζηέο ηεο ππεξεζίαο λα ππάξρεη: 

 

α. χζηεκα ξνκπνηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ λα αθηλεηνπνηεί ηνλ κεραληζκφ αλχςσζεο θαη 
θαηάβαζεο , απηφκαηα θαη αλεμάξηεηα κε ηελ δηάζεζε ηνπ ρεηξηζηή, 15 κε 20 cm απφ 

ηελ ηειηθή ηνπ ζέζε εξεκίαο γηα λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά έλαο πεξηκεηξηθφο ηειηθφο έιεγρνο απφ 

ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα απνθπγή αηπρήκαηνο. 

β. Να ππάξρεη ζχζηεκα ρεηξνθίλεηα ελεξγνπνηνχκελν γηα ην αλέβαζκα θαη ην θαηέβα- 

ζκα φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κεραληζκψλ. 

 

 Να ππάξρνπλ βαιβίδεο αζθάιεηαο ζε φινπο ηνπο πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο γηα αθηλεην- 

πνίεζε ησλ βξαρηφλσλ ζε πεξίπησζε απψιεηαο πδξαπιηθνχ ειαίνπ. 

 
 
 

Ζιεθηξνληθό ζύζηεκα δηάγλσζεο 

 
Ο κεραληζκφο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ειεθηξηθφ ζχζηεκα απηφκαηνπ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 
δηάγλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο βξαρηφλσλ θαη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: 

 

 Δπαλαθνξά εξγνζηαζηαθψλ ξπζκίζεσλ 

 Αλάιπζε ζθαικάησλ – βιαβψλ 

 Ρχζκηζε ηαρχηεηαο ιεηηνπξγίαο 



 

 

 

 

 Ρπζκίζεηο παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο 

 Μλήκε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Δλδεηθηηθφ πιήξσζεο ηνπ θάδνπ 

 Δλδεηθηηθφ αλαίξεζεο εληνιήο πιήξσζεο. 

 Δλδεηθηηθφ ππξαλίρλεπζεο θαη επηινγή. 

 Δλδεηθηηθφ κάδαο απνξξηκκάησλ 

 Δλδ. ιπρλία εκπινθήο ηεο πδξαπιηθήο αληιίαο ζπζηήκαηνο 

 Δλδ. Λπρλία χπαξμεο αλνηρηήο ζχξαο 

 Υεηξηζηήξηα ζεηξήλαο 
 
 

3.6 Τπόινηπνο βαζηθόο εμνπιηζκόο 

 

Όιν ην ζχζηεκα λα βαζίδεηαη ζε απηφκαηε ξνκπνηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία ζα ελεξγνπνηείηαη κε ην πάηεκα 
ελφο πνδνκπνπηφλ γηα ηελ ξίςε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ θάζε ρξήζηε – πνιίηε θαη ζα απελεξγνπνηείηαη 
αθήλνληαο ην ειεχζεξν. Όιεο νη εληνιέο θαη νη απηνκαηηζκνί ζα ιεηηνπξγνχλ κέζσ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 
ησλ θηλήζεσλ PLC. 

 
 

                   3.7 Βαθή 

 

Οη ππέξγεηεο ππνδνρέο ξίςεο απνξξηκκάησλ ζα είλαη αλνμείδσηεο. Σν θεληξηθφ θαπάθη θαη φια ηα 
εμαξηήκαηα ζπγθξάηεζεο ησλ ππνδνρψλ ζα είλαη επελδπκέλα κε πιηθφ ςπρξήο αλνδχσζεο. Όια ηα 
εμαξηήκαηα ηεο θαηαζθεπήο πξηλ απφ ηε βαθή ζα θαζαξίδνληαη. Καηφπηλ ζα αζηαξψλνληαη θαη ζα 
αθνινπζεί ε βαθή κε πηζηφιη ζε δχν ζηξψζεηο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
:  ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Με ηελ πξνζθνξά θάζε δηαγσληδφκελνπ ζα δίδνληαη ππνρξεσηηθά κε πνηλή απνθιεηζκνύ 

ηα παξαθάησ ζηνηρεία, εθηφο εάλ δεηνχληαη σο επηζπκεηά: 

 
1. Όια ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη εηθφλεο (prospectus) ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ηελ γιψζζα ηεο 
αιινδαπήο (Καζαξή ρσξεηηθφηεηα, βάξνο θαηαζθεπήο, βάξνο κηθηφ κεραληζκνχ, θιπ.). 

      2. Πιήξε ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ επί κέξνπο κεξψλ ηεο θαηαζθεπήο 

(prospectus) απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ζαθψο νη επηδφζεηο απηψλ. Παξαζηαηηθά 

πνπ ζα επηβεβαηψλνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ην πάρνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ραιπβδνε- 
ιαζκάησλ. 

3. Πιήξε πεξηγξαθή ησλ επί κέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιεληθή. 

ρέδην ηνπ πιήξνπο ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ φπνπ ζα θαίλνληαη νη ζπλνιηθέο δη- 

αζηάζεηο ηνπ. (Καηαζ. ζρεδίνπ) 

4. Πίλαθα ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ, δηεηνχο ιεηηνπξγίαο. 

5. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη ππνρξενχηαη, είηε λα πξνζθνκίζεη ελψπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζχζηεκα φκνηαο θαηαζθεπήο ην νπνίν θαη ζα παξακείλεη 

ηνπιάρηζηνλ (7) κέξεο ζηνλ θνξέα ελ ιεηηνπξγία, είηε κε έμνδά ηνπ λα κεηαθέξεη δχν 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζε άιιν θνξέα πνπ έρεη πξνκεζεπηεί ζχζηεκα φκνηαο θαηαζθεπήο 

πξνθεηκέλνπ ε επηηξνπή λα απνθαζίζεη ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηνλ ζπκκε- 
ηέρνληα. 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο επίζεκα κεηαθξαζκέλε θαη ζεσξεκέλε ηνπ 

κεραληζκνχ γηα χπαξμε αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 20 έηε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιια- 

θηηθψλ θαη ζε δηάζηεκα νθηψ (8) σξψλ απφ ηελ δήηεζή ηνπο (Πξσηφηππν έγγξαθν κε  

ζθξαγίδα ηνπ νίθνπ ζεσξεκέλν θαη φρη FAX ή TELEX). 

7. Βεβαηψζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνπιάρηζηνλ δπν (2) Γήκσλ, γηα πσιήζεηο φκνησλ ζπ- 

ζηεκάησλ ζηελ Διιάδα κε ην έηνο παξάδνζεο, ρξφλν παξάδνζεο, θαη θνξέα, πνπ ζα 

βεβαηψλνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηα παξαπάλσ άξζξα. 

8. Τπεχζπλε δήισζε φπνπ ζα αλαθέξεηαη φηη: Η αλάδνρνο εηαηξεία ζα παξαδψζεη θαη ζα 

ηνπνζεηήζεη ηνπο ελ ιφγσ κεραληζκνχο έηνηκνπο πξνο ιεηηνπξγία ρσξίο πεξαηηέξσ επη- 

βαξχλζεηο.  

 



 

 

 

 

 
9. Καηάινγν εξγαιείσλ ζπληήξεζεο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην ζχζηεκα. 

10. O πξνζθέξσλ λα θαηάζεζε ζρέδηα αλχςσζεο θαη ζρέδηα ζπκπίεζεο ησλ απνξξηκκά- 
ησλ κέζα ζηνλ θάδν 

11. Καηάζεζε πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ζα αθνξνχλ ην νινθιεξσκέλν κεραληζκφ απφ αλα- 

γλσξηζκέλν θνξέα επηθπξσκέλν θαη κεηαθξαζκέλν επίζεκα φπσο αθξηβψο πξνβιέ- 

πεη ε θνηλνηηθή νδεγία θαη απνδεηθλχνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ ζπζηήκαηνο 

2006/42/ΔΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην Π.Γ. 57/2010 

ΦΔΚ 97 ηεχρνο Α /25.6.10. 
-GENERAL INSPECTION REPORT 

-TECHNICAL FILE REVIEW REPORT 
-CE ΜΗΥΑΝΙΜΟΤ 

12. Δθ φζνλ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή εκπεη- 

ξία ζηελ ηνπνζέηεζε θαη ην service ζπζηεκάησλ βπζηδφκελσλ θαη επίγεησλ ξνκπνηη- 

θψλ ζπζηεκάησλ θάδσλ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο θαη απηφ ζα απνδεηθλχεηαη απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/1986, επίζεκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξα- 

θήο θαη κεηαθξαζκέλε, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ κεραληζκνχ θαζψο θαη ζπκ- 

θσλεηηθφ αληηπξνζψπεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο επίζεκα κεηαθξαζκέλν θαη 

ζεσξεκέλν απφ επίζεκε αξρή. 

13. Καηάζεζε πηζηνπνηεηηθψλ – πηζηνπνίεζε ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008,18001,14001 δηα- 

πηζηεπκέλα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπ πξνζθέξνληνο θαη γηα 

εκπνξία θαη service ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο. 

14. Δγγξαθή ζην νηθείν επηκειεηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή θαζψο θαη ηνπ πξνζθέξνληνο θαη 
γηα εκπνξία θαη service κε αλαθνξά ζην εηδηθφ επάγγεικα ηεο πξνκήζεηαο. 

15. Βηβιίν νδεγηψλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο γηα ην εληαίν ζχζηεκα βχζηζεο, πιαηζίνπ, κε- 

ραληζκψλ ζπκπίεζεο, απνζήθεπζεο, ρξήζε πνιηηψλ , ρξήζε ππαιιήισλ ηνπ δήκνπ, 

ηνπ κεραληζκνχ ππνγεγξακκέλν θαη ζεσξεκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε εληαίν εξ- 

γνζηαζηαθφ έληππν. 

16. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δπν (2) εηώλ ηνπιάρηζηνλ θαη πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο 

ηερληθήο εμππεξέηεζεο πνπ ζα θαιχςεη ην κεράλεκα 

18. Με ηελ πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο κε 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ (θηλεηήξαο, πδξαπιηθνί κεραληζκνί 
θ.ι.π.) 

19. Αλάιεςε ππνρξέσζεο κε ππεχζπλε δήισζε επίδεημεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ   

      πξνζσπηθνχ πνπ ζα ην ρεηξίδεηαη. 

 

 

ΓΡΑΜΑ, 06-07-2015 

                   Ο πληάμαο                                                    Θεσξήζεθε      

 

 

 

               Κνπξνπηδίδεο Παλαγηώηεο                              Γεκήηξηνο Μαπξίδεο ΠΔ  

                    Σερλνινγνο Μεραλνιόγν Ζιεθηξνιόγνο                                           Γηπι. Μερ/γνο – Μερ/θόο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

       YΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο: ___________________________________ 

Καηάζηεκα:___________________________________________ 

   Ηκεξνκελία Έθδνζεο:___________________________________ 

   Δπξψ:________________________________________________ 

 

Πξνο 

ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ 

Βεξκίνπ 2 θαη 1
εο

 Ινπιίνπ   

66100 Γξάκα  

  
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ..................ΔΤΡΧ..........…….. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ηνπ πνζνχ ησλ 

_________________ επξψ, ππέξ η.. ______________________________________ Γ/λζε  

_______________________________________γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο    

ζχκβαζεο ζπλνιηθήο αμίαο ________________ γηα ηελ  «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο 

ππνγείνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο θαη δηαρσξηζκνύ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο γηα ην Γήκν 

Γξάκαο» 

  

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο η.. ελ ιφγσ  πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαζ΄ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε καο.  

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη ηα ΝΠΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

 


