
 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ  
ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ(ΦΟ.Δ.Σ.Α.)  
ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Φράγκων 6-8  
54626 Θεςςαλονίκθ  
Τθλ. (2311) 236100 
E-mail: ota@otenet.gr  

«Καταχωριςτζο ςτο ΚΘΜΔΘΣ»  
 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΧΩΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 2θσ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΕΙΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΤΟΧΩΟΥ) ΓΙΑ ΔΥΟ 
(2) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 
Αρ. Ρρωτ.: 6592/13-05-2021 
Αρ. Μελζτθσ: 14/2021 (ΟΘΗ ΕΡΑΝΑΛΗΨΗ) 
Ρροχπολογιςμόσ:  767.568,80€ πλζον ΦΡΑ 24%  
(Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: 1.151.353,20€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ 
προαίρεςθσ πλζον ΦΡΑ 24%) 
 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ 
ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΧΩΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 2θσ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΕΙΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΤΟΧΩΟΥ) ΓΙΑ ΔΥΟ (2) 

ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 

 

Ο Ρρόεδροσ του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦοΔΣΑ) 
Κεντρικισ Μακεδονίασ 

προκθρφςςει 

Ανοικτι Δθμόςια Σφμβαςθ με χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων άνω των ορίων, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ 
και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθ βζλτιςτθ 
ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ, ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ για τθν υπθρεςία «Λειτουργία Χϊρου Υγειονομικισ 
Ταφισ Στερεϊν Αποβλιτων 2θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Ριερίασ (ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΟΥ) για δφο (2) ζτθ + 
δικαίωμα προαίρεςθσ ενόσ (1) ζτουσ», όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτθ 14/2021 (ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ) 
μελζτθ. 

 





ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ(ΦΟ.Δ.Σ.Α.) 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Φράγκου 6-8 

Ρόλθ Θεςςαλονίκθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 54626 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR522 

Τθλζφωνο 2311 236100 

Φαξ 2311 236100 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@fodsakm.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Καρυπίδου Ευδοκία – Αλεβιηάτοσ Ραφλοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.fodsakm.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Οργανιςμόσ  Τοπικισ  Αυτοδιοίκθςθσ, μθ Κεντρικι Ανακζτουςα αρχι και 

ανικει  ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ ( Υποτομζασ ΟΤΑ). 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Σφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ)  

2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296), δ) Ρεριβάλλον. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 
α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (ΦοΔΣΑ) ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Διεφκυνςθ: Φράγκων 6-8,Τ.Κ.: 54626, 
Θεςςαλονίκθ, τθλ :2311_236100 και φαξ:2311_236100. 

γ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ 
είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) :www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Ρεριφερειακόσ Σφνδεςμοσ Φορζων Διαχείριςθσ 
Στερεϊν Αποβλιτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ, Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 
20.6142.021 Ρίςτωςθ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου οικονομικοφ 
ζτουσ 2021, και αντίςτοιχουσ ΚΑ για τα επόμενα ζτθ (Ρολυετισ Υποχρζωςθ). 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροχι με εξειδικευμζνο προςωπικό του Ραρόχου, υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ΧΥΤΑ 
2θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Ριερίασ (Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχϊρου). 

http://www.promitheus.gov.gr/




Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα επιμζρουσ 
τεφχθ που ςυνοδεφουν τθν παροφςα διακιρυξθ (Ραράρτθμα Ι και ΙΙ).  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV):  

Διάκεςθ Στερεϊν Αποβλιτων 90530000-1 

και ςυμπλθρωματικοφ CPV  

Διαχείριςθ ςτραγγιςμάτων ςτθν μονάδα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ CPV:90481000-2  

Μεταφορά ςτραγγιςμάτων CPV: 90410000-4  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για δφο ζτθ ανζρχεται ςτο ποςό των 951.785.31€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% (ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 767.568,80 €, ΦΡΑ : 
184.216,51 €). 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ανζρχεται ςτο 
ποςό των € 1.427.677,97 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% (ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 
€1.151.353,20 ΦΡΑ 24% : 276.324,77€). 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
αποκλειςτικά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ. 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν περιλαμβάνει το κόςτοσ ταφισ απορριμμάτων, το 
κόςτοσ λειτουργίασ & ςυντιρθςθσ  μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ, το κόςτοσ διαχείριςθσ 
ςτραγγιςμάτων-όμβριων και το κόςτοσ μεταφοράσ ςτραγγιςμάτων. 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςτουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται 
ςτθ 14/2021 (ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ) μελζτθ. 

Δικαίωμα προαίρεςθσ 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςφναψθσ Σφμβαςθσ δυνάμει ριτρασ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για επιπλζον 
χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. 

Θ ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ δφναται να αςκθκεί κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ 
Σφμβαςθσ και θ ςχετικι Σφμβαςθ κα ιςχφςει από το τζλοσ του χρόνου αυτισ.  
Με τθ ριτρα δικαιϊματοσ προαίρεςθσ παραχωρείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το διαπλαςτικό δικαίωμα 
όπωσ διά μονομεροφσ δθλϊςεωσ βουλιςεωσ και άνευ ςυμπράξεωσ του δεςμευόμενου Ραρόχου να 
ενεργοποιιςει τθ Σφμβαςθ αυτι.  
Θ Σφμβαςθ προαίρεςθσ κα αφορά τα κφρια ςτοιχεία τθσ Σφμβαςθσ όπωσ λ.χ. βαςικι περιγραφι τθσ 
υπθρεςίασ και τίμθμα τα οποία εξειδικεφονται ςτθν αρχικι Σφμβαςθ, επιπλζον μίςκωςθ τθσ μονάδασ 
αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ, δικαίωμα εξαγοράσ τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ και παραμζνουν 
αμετάβλθτα και κα ιςχφςει εφόςον προβεί ςτθ ςχετικι προσ τοφτο διλωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι.  
Ο Ράροχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εφόςον αυτό ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι να προςζλκει 
για τθν υπογραφι Σφμβαςθσ μζςω τθσ οποίασ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ που περιγράφονται ςτο 
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ με το τίμθμα τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) 
μθνϊν.  
Σε ουδεμία περίπτωςθ θ ωσ άνω Σφμβαςθ προαίρεςθσ δεν μπορεί να κεωρθκεί ςυμπλθρωματικι 
Σφμβαςθ του άρκρου132 του Ν 4412/2016. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 





 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ καιτων υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 Τισ διατάξεισ του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Αϋ 36/9.3.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ 
του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ 
τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

 των ςε εκτζλεςθ των 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. 
Κακϊσ και 

 Το με Αρ. Ρρωτ. 4182/26-3-2021 υπθρεςιακό ςθμείωμα με κζμα «Λειτουργία ΧΥΤΑ 2θσ Διαχειριςτικισ 
Ενότθτασ Ριερίασ (ΧΥΤΑ Λιτοχϊρου) και διαχείριςθ ςτραγγιςμάτων για δφο (2) ζτθ + δικαίωμα 
προαίρεςθσ ενόσ (1) ζτουσ». 

 To υπ. αρικμ. 5564/19-04-2021πρωτογενζσ αίτθμα του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ 

Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 





 To υπ. αρικμ. 5592/19-04-2021 τεκμθριωμζνο αίτθμα του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων 

Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

- Τθν 286/5661/2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008498383) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Ρεριφερειακοφ 

Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ,  

 Τθν απόφαςθ 127/2021 (ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ) τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Ρεριφερειακοφ 
Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ με τθν οποία 
εγκρίκθκαν οι όροι τθσ διακιρυξθσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ (μελζτθ υπ’ αρικ. 14/2021). 
 
Για τισ περιπτϊςεισ τροποποίθςθσ, ςυμπλιρωςθσ, κατάργθςθσ, αντικατάςταςθσ ι ζκδοςθσ νζων 
νομοκετικϊν ρυκμίςεων, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρακολουκεί και να ενθμερϊνεται για 
κάκε εξζλιξθ ςτο χϊρο τθσ ελλθνικισ και ευρωπαϊκισ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ. Τυχόν παραλιψεισ 
ι παραβάςεισ, κα βαρφνουν τον Ανάδοχο, εφόςον θ διευκζτθςι τουσ είναι δικι του αρμοδιότθτα και 
εξαρτάται από τον ίδιο. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  15/06/2021 και ϊρα 15.00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, τθν 13-05-2021, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 15.00 
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1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 11/05/2021 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 132134 

Μετά τθν κατάργθςθ του ΡΔ 28/1980 δεν δθμοςιεφονται ςτον εκνικό τφπο οι προκθρφξεισ ανοιχτϊν 
διαγωνιςμϊν γενικϊν υπθρεςιϊν που διενεργοφνται από ΟΤΑ Α' Βακμοφ.  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) . 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):   www.fodsakm.gr  ςτθν διαδρομι : ► site ► ανοιχτι-διακυβζρνθςθ► διακθρφξεισ. 
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Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ βαρφνουν τον 
προχπολογιςμό τθσ Ζνωςθσ. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 





2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ  

2. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ με τα τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ (Ραράρτθμα Ι Μελζτθ 14/2021 (ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ), Ραράρτθμα IV ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, Ραράρτθμα V ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ)  

3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),  θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
δεν εξετάηονται.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 





γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με 
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά 
ιδρφματαιχρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και 
γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Σχετικά υποδείγματα δίνονται ςτο παράρτθμα ΙV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 





γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ 
15.351,38 (δζκα πζντε χιλιάδεσ τριακόςια πενιντα ζνα ευρϊ και τριάντα οκτϊ λεπτά)που αντιςτοιχεί ςε 
ποςοςτό 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ ΦΡΑ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι 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),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 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), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  





γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται 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), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται 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 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν(IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν 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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 





των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3 α)Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο  οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια 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,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  





(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασαποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7.Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

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

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 





μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο ''ειδικό'' ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ςε 
λειτουργία ΧΥΤΑ: (3) τριϊν ετϊν ποςοφ (767.568,80€). 

Ειδικότερα, ο μζςοσ “ειδικόσ” ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν, τον οποίο πρζπει να ζχουν πραγματοποιιςει οι 
ενδιαφερόμενοι να μετάςχουν ςτον διαγωνιςμό κατά τθν προθγοφμενθ τθσ δθμοςιεφςεωσ τθσ παροφςθσ 
τριετία, να είναι ίςοσ ι ανϊτεροσ από το 100% του προχπολογιςμοφ τθσ δθμοπρατοφμενθσ υπθρεςίασ 
χωρίσ τον ΦΡΑ, (δθλ. 767.568,80€). 

Το φψοσ του απαιτοφμενου κφκλου εργαςιϊν κα πρζπει να προζρχεται από υπθρεςίεσ λειτουργίασ 
Χ.Υ.Τ.Α./Υ. που ζχει παράςχει είτε ο ίδιοσ είτε από τθν ςυμμετοχι του ωσ μζλοσ κοινοπραξίασ. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ οι απαιτιςεισ τθσ παρ. 2.2.5 μποροφν να καλφπτονται ακροιςτικά. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ,οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται : 

Α. Θ ειδικι τεχνικι εμπειρία του διαγωνιηόμενου για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ να αποδεικνφεται 
ωσεξισ:  

 Τθν τελευταία πενταετία να ζχει εκτελζςει μία (1) τουλάχιςτον ςφμβαςθ λειτουργίασ ΧΥΤΑ 
ποιοτικϊσ και ποςοτικϊσ παρόμοια με τθ δθμοπρατοφμενθ υπθρεςία (με ελάχιςτθ ετιςια 
δυναμικότθτα 19.000τν/ζτοσ απορριμμάτων) θ οποία κα ζχει ελάχιςτθ διάρκεια 24 μθνϊν και κα 
περιλαμβάνει λειτουργία και ςυντιρθςθ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ δυναμικότθτασ ειςόδου 
επεξεργαςίασ 50μ3/θμζρα.  

Ωσ παρόμοια ποιοτικϊσ ςφμβαςθ κεωρείται ςφμβαςθ που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: εργαςίεσ 
ηφγιςθσ-ταφισ απορριμμάτων, λειτουργία μονάδασ επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων, περιβαλλοντικι 
παρακολοφκθςθ, ςυντιρθςθ υποδομϊν και εξοπλιςμοφ.  

 Να διακζτουν πιςτοποιθτικό εγγραφισ και καταχϊρθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ ςυλλογισ-
μεταφοράσ ςτραγγιςμάτων ΧΥΤΑ (κωδ ΕΚΑ 19.07)  ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων 

Σε περίπτωςθ που θ δθλοφμενθ εμπειρία προζρχεται από κοινοπραξία ι από ζνωςθ εταιριϊν, το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ ςτθν κοινοπραξία ι ζνωςθ κα πρζπει να είναι ≥50%.  
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν ανωτζρω προςμετροφμενθ εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψθ θ περίοδοσ 
δοκιμαςτικισ λειτουργίασ που ακολουκεί τθν καταςκευι παρόμοιων ζργων.  
 
Β. Nα διακζτει το απαραίτθτο προςωπικό για τθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και να μπορεί να διακζςει 
τουλάχιςτον το παρακάτω ςτελεχικό δυναμικό που κα είναι υπεφκυνο για τθν επίβλεψθ ςυντιρθςθσ και 
λειτουργίασ:  

 Ζναν (1) Επόπτθ – Μθχανικό *Ρολ. Μθχανικόσ ι Μθχ. Ρεριβάλλοντοσ ι Μθχ. Μθχανικόσ ι Χθμικόσ 
Μθχανικόσ (ΡΕ)+ με τουλάχιςτον τρία ζτθ με εμπειρία ςε λειτουργία ΧΥΤΑ, εγκαταςτάςεων 
επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων με αντίςτροφθ ϊςμωςθ. 

 Ζναν (1) Υπεφκυνο Ρεριβαλλοντικισ Ραρακολοφκθςθσ: Μθχ. Ρεριβάλλοντοσ ι Χθμικόσ Μθχανικόσ 
(ΡΕ)+ με τουλάχιςτον τρία ζτθ με εμπειρία ςε περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθσ, ΧΥΤΑ και 
εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων με αντίςτροφθ ϊςμωςθ.  





 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

α) Ριςτοποιθτικό ISO 9001 εν ιςχφ, για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ, που ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 
φορζα για τουσ Διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ Διαγωνιηόμενουσ με 
εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο του ζργου (λειτουργία και ςυντιρθςθ 
εγκαταςτάςεων υποδοχισ αποβλιτων και προμικεια ςυςτθμάτων προςταςίασ περιβάλλοντοσ). 

β) Ριςτοποιθτικό ISO 14001, εν ιςχφ, για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, που ζχει 
εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ Διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο 
για τουσ Διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο του 
ζργου(λειτουργία και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων υποδοχισ αποβλιτων και προμικεια ςυςτθμάτων 
προςταςίασ περιβάλλοντοσ και λειτουργία εγκαταςτάςεων αποβλιτων). 

γ) Ριςτοποιθτικό ISO 45001, εν ιςχφ, για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν εργαςία, το οποίο ζχει εκδοκεί 
από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ Διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ 
Διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο του ζργου (λειτουργία και 
ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων υποδοχισ αποβλιτων και προμικεια ςυςτθμάτων προςταςίασ περιβάλλοντοσ 
και λειτουργία εγκαταςτάςεων αποβλιτων). 

Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ οι απαιτιςεισ τθσ παρ. 2.2.7 πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά τουλάχιςτον ςε 
ζνα μζλοσ τθσ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει 
του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. 





Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζαωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 





ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.21 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι 
του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων2 

γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουαπό το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

                                                           
1
 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 

2
Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 





Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ)Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων 
τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005»και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 





χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία 
αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ διαδικαςίασ για τθν οποία υποβάλλει τθν προςφορά και ςτθν 
οποία δθλϊνεται το φψοσ του κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί αντικείμενο 
τθσ ςφμβαςθσ για τισ τρείσ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ’ ανϊτατο όριο, ςυνοδευόμενθ από 
δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τον κφκλο εργαςιϊν ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (τιμολόγια ι 
εγκεκριμζνουσ λογαριαςμοφσ ι βεβαίωςθ ορκωτοφ ελεγκτι).  

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία 
αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ διαδικαςίασ για τθν οποία υποβάλλει τθν προςφορά, και κα 
αναφζρεται ο κατάλογοσ ςχετικϊν υπθρεςιϊν που εκτελζςτθκαν ι εκτελοφνται τθν τελευταία 5ετία από 
τον υποψιφιο (όπωσ περιγράφονται παραπάνω ςτο άρκρο 2.2.6 περ. α), με αναφορά ςτθν αξία τθσ 
ςφμβαςθσ, το αντικείμενό τθσ, τθ χρονικι διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ, τον εργοδότθ, τα ποςοςτά ςυμμετοχισ 
ςτον ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ, τθ δυναμικότθτα του ΧΥΤΑ, ςυνοδευόμενθ εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι 
ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά-βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν 
αρμόδια αρχι, εάν δε (ο αποδζκτθσ) είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του φορζα αυτοφ 
ςυνοδευόμενθ από αντίγραφο τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ ι εάν δεν υφίςταται ζγγραφθ ςφμβαςθ με 
τιμολόγια. 

β) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία 
αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ διαδικαςίασ για τθν οποία υποβάλλει τθν προςφορά, ςτθν οποία 
κα αναφζρεται το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ το οποίο ο προςφζρων προτίκεται, ενδεχομζνωσ, να ανακζςει ςε 
τρίτο υπό μορφι υπεργολαβίασ. 

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία 
αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ διαδικαςίασ και κα δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ, ςε 
περίπτωςθ που αναδειχκεί ανάδοχοσ, κα είναι ςε κζςθ να διακζςει το επιςτθμονικό προςωπικό όπωσ 
αναφζρεται ςτο άρκρο 2.2.6 περ. β) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

δ) Ριςτοποιθτικό Εγγραφισ ςτο ΘΜΑ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα απαιτοφμενα 
πρότυπα. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 





μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κα προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν των διαγωνιηόμενων, με 
βάςθ τα παρακάτω κριτιρια και τουσ κατά περίπτωςθ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για το κάκε κριτιριο, όπωσ 
παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 





ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Κ1  Πληρόηηηα και αρηιόηηηα ηοσ ηετνικού θακέλοσ ηης προζθοράς με 
βάζη ηων ηετνικών προδιαγραθών ηης Σ.Υ.  

10% 

Κ2  Στέδιο λειηοσργίας ΦΥΤΑ  40% 

Κ2.1  2.1. Σχζδιο λειτουργίασ ΧΥΤΑ  20% 

Κ 2.2  2.2. Συντιρθςθ ζργων ΧΥΤΑ  10% 

Κ 2.3  2.3. Μεκοδολογία αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν  10% 

Κ3  Ρεριβαλλοντικι παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ  10% 

Κ4  Αποτελεςματικότθτα και λειτουργικότθτα του προτεινόμενου 
προςωπικοφ  

10% 

Κ5  Λειτουργία Μονάδασ Αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ  30% 

Κ5.1  5.1. Σχζδιο Λειτουργίασ Αντίςτροφθσ Ϊςμωςθσ 15% 

Κ5.2  5.2. Γενικά χαρακτθριςτικά υποςτιριξθσ, ανταπόκριςθσ και εξυπθρζτθςθσ  15% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  100% 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Ρροςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ : 
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε προςφοράσ προκφπτει από το άκροιςμα:  
 

ΤΒΑ=100**(ΣΤΡ*Σ1)+(ΣΟΡ*Σ2)+ 
 
όπου ΤΒΑ ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ, ΣΤΡ θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ με 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ Σ1=70% και ΣΟΡ θ ςυνολικι βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ με  
ςυντελεςτι βαρφτθτασ Σ2=30%.  
Θ ΣΟΡ είναι το ποςό ζκπτωςθσ και προκφπτει από τον τφπο:  
*Α - τιμι προςφοράσ διαγωνιηομζνου / Α+ * 100,  
όπου Α ο προχπολογιςμόσ των Τ.Δ προ ΦΡΑ ςε ευρϊ.  
 
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι θ προςφορά που κα ςυγκεντρϊςει τθ 
μζγιςτθ ςτακμιςμζνθ βακμολογία.  
Σε περίπτωςθ προςφορϊν με τθν ίδια ςτακμιςμζνθ βακμολογία ΤΒΑ (ιςοδφναμεσ προςφορζσ) 
προςωρινόσ Ανάδοχοσ ανακθρφςςεται ο ζχων το μζγιςτο ςυνολικό βακμό τεχνικισ προςφοράσ ΣΤΡ.  





Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και τθν υπ’ 
αρικμ. 14/2021 (ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ) μελζτθ που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ για  όλεσ 
τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1.Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 
 
2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  





(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014.Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 
τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από 
δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε 
ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 





2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και 
ςτα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ). 

β) Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί με 
το του Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ *μελζτθ 14/2021 (ΟΘΘ ΜΕΛΕΤΘ)+, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. Ο 
φάκελοσ «Τεχνικισ Ρροςφοράσ» κα περιλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων 
κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. 

Συγκεκριμζνα κα περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ: 

1. Ρίνακα περιεχομζνων (ευρετιριο) με τα ςτοιχεία του φακζλου τεχνικισ προςφοράσ 

2. Ζγγραφθ βεβαίωςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι περί επίςκεψθσ ςτον χϊρο του ΧΥΤΑ. [Προκειμζνου ο 
υποψιφιοσ πάροχοσ να λάβει γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν για τθ ςφμβαςθ 
για τθν οποία προτίκεται να υποβάλλει προςφορά, απαιτείται επί ποινι αποκλειςμοφ από τθ ςυνζχεια του 
διαγωνιςμοφ, να διενεργιςει επίςκεψθ ςτον χϊρο όπου κα παρζχονται οι υπθρεςίεσ. Η εν λόγω επίςκεψθ 
κα διενεργθκεί ςε χρόνο που κα αποφαςίςει θ Ανακζτουςα Αρχι και κατόπιν ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
αιτιματοσ του υποψθφίου που κα υποβλθκεί μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ΕΗΔΗ, το αργότερο 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Ο υποψιφιοσ 
πάροχοσ υπθρεςιϊν είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε τοπογραφικι αποτφπωςθ του κυττάρου. Οι 
υποψιφιοι φζρουν ακζραια τθν ευκφνθ για τθ ςυλλογι ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τθ ςφνταξθ 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Ο φορζασ δεν κα αναγνωρίςει ςτον πάροχο καμία επιπλζον αποηθμίωςθ που 
αφορά το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο των 
εγκαταςτάςεων και τθν ορκι λειτουργία τουσ]. 

3. Σχζδιο διαχείριςθσ και ορκισ λειτουργίασ ΧΥΤΑ που κα περιλαμβάνει: 

3.1 Οργάνωςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων -Τεκμθρίωςθ απαραίτθτων πόρων -Στελζχωςθ τθσ ομάδασ παροχισ 
τθσ ηθτουμζνων υπθρεςιϊν (επιςτθμονικά ςτελζχθ και λοιπό προςωπικό), όπου κα παρουςιάηονται οι 
αρμοδιότθτεσ και θ κατανομι ευκυνϊν μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και τισ άδειεσ χειριςτϊν 
μθχανθμάτων - Οργανόγραμμα 

3.2. Γενικι διάταξθ ΧΥΤΑ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και κυττάρου με τα υψόμετρα τα οποία αποτελοφν τθ 
βάςθ τθσ προςφοράσ του υποψθφίου. 

3.3. Οριηοντιογραφία ςταδιακισ διαμόρφωςθσ απορριμματικοφ ανάγλυφου και ανάπτυξθσ ΧΥΤΑ ανά 
τρίμθνο (κλ. 1:500). Τα ςχζδια κα ςυνοδεφονται και από τθν αντίςτοιχθ τεχνικι ζκκεςθ. 





3.4. Κανονιςμόσ λειτουργίασ ΧΥΤΑ και υποδομϊν, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτον οποίο ο 
διαγωνιηόμενοσ παρουςιάηει τθν μεκοδολογία με τθν οποία κα παράςχει τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ και κα 
εφαρμόςει για όλεσ τισ διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ το 
θμεριςιο, εβδομαδιαίο και μθνιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ, το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιιςει, τα 
μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ. Ο "Κανονιςμόσ Λειτουργίασ" πρζπει να ςυνοδεφεται και από υποδείγματα 
των ςχετικϊν εγγράφων, αναφορζσ του ςχετικοφ λογιςμικοφ κλπ. Επίςθσ, κα πρζπει να ςυνοδεφεται από 
ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων καταςτάςεων. 

3.5. Ρεριβαλλοντικι παρακολοφκθςθ. 

3.6. Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του παρεχόμενου εξοπλιςμοφ, υλικϊν, υπθρεςιϊν που προτείνει ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν διαχείριςθ των ςτραγγιςμάτων. 

5. Επιςιμανςθ προβλθμάτων για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ και προςφερόμενεσ 
προτάςεισ για τθν επίλυςθ τουσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Στον (υπο) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
προςφζροντα.  
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο Οικονομικι 
Ρροςφορά».  
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

[O προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” εκτόσ από τθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςφμφωνα με 
το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςε μορφι pdf.+ 

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 ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εννζα (9) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 





Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 





3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν 21-06-2021 και ϊρα 10.00 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 42 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Αϋ 36/9.3.2021), θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 
του διαγωνιςμοφ δφναται ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ, να ηθτιςει με ςχετικι πρόςκλθςθ 
από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που ζχουν υποβάλλει προςφορά να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊςουν , να 
αποςαφθνίςουν ι να ολοκλθρϊςουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ,εντόσ 10-20 θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, αρκεί να μθν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ 
φορζα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να παρζχεται ακζμιτο πλεονζκτθμα ζναντι των λοιπϊν διαγωνιηομζνων. 
 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό 
για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 





γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν  που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

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. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται: θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν 
μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων. 

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο 
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου.Κατά τθσ εν 
λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και ΟικονομικισΡροςφοράσ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 





θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικάλαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  ποςοςτό 15% ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 





α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου 
PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104




Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν 
προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 
διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 





Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, 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 από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  





4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσκαι τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
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ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 





5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται μετά τθν τμθματικι παραλαβι των υπθρεςιϊν ςφμφωνα 
με το αρκρ. 4 του τεφχουσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ 14/2021 που αποτελεί αναπόςπαςτο 

τμιμα τθσ παροφςθσ (παράρτθμα ΙΙ) ςτο 100% τθσ αξίασ των μθνιαίων πιςτοποιιςεων εκτελεςκειςϊν 
υπθρεςιϊν.  

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε με 
κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των 
τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 





απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ . 

5.2.2.Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαζηική επίλσζη διαθορών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016.Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

 





6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1.Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ και ο ζλεγχοσ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν,αςκοφνται από τθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Διάκεςθσ Αςτικϊν Αποβλιτων του Συνδζςμου, 
ςφμφωναμε ταοριηόμενα ςτα άρκρα 216, 219 και 220 του Ν. 4412/2016 θ οποία και κα ειςθγείται 
ςτοαρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Εκτελεςτικι Επιτροπι του Συνδζςμου) για όλα τα ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 
και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3.Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον 
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1.Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςτουσ είκοςιτζςςερισ (24) μινεσ, πλζον των τριάντα (30) 
θμερϊν που απαιτοφνται για τθν εγκατάςταςθ και ετοιμότθτα του Ραρόχου προσ παροχι των υπθρεςιϊν. 
Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςφναψθσ Σφμβαςθσ δυνάμει ριτρασ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για επιπλζον 
χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

6.3.1Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθ 
μελζτθ 14/2021 (ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ) (Ραράρτθμα Ι και ΙΙ τθσ παροφςασ). 





6.3.2Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 
επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για 
τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα 
με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  
6.3.3Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ 
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  
6.3.4Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  
α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηόμενων ςτο άρκρο 220.  
6.3.5Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  
6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ3 και 11 περ.δ’ του άρκρου 221του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν εφαρμόηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 





6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

6.6.1Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα 
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  
 
 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ του ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ 
ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΑΝΗΣ 
ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. Διμου Ρυλαίασ – Χορτιάτθ 
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ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΩΡΟΤ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΣΑΦΘ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 2θσ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΠΙΕΡΙΑ 

(Χ.Τ.Σ.Α. ΛΙΣΟΧΩΡΟΤ) ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΘ ΕΝΟ (1) ΕΣΟΤ 

Αρ. Μελζτθσ :       14/2021 

Προχπολογιςμόσ:  767.568,80€ πλζον ΦΠΑ 24%  

(υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 1.151.353,20€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ 

πλζον ΦΠΑ 24%) 

 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. του Λιτοχϊρου βρίςκεται ςτθ κζςθ «Ξθροκάμπι» ςε απόςταςθ περίπου 4,5 km από το κζντρο του 

οικιςμοφ του Λιτοχϊρου. Ο Χ.Υ.Τ.Α. εξυπθρετεί τουσ οικιςμοφσ Λιτοχϊρου, Ανατ. Ολφμπου και Δίου του Νομοφ 

Ριερίασ. Το ςφνολο του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ ανζρχεται ςε 25.668 κατοίκουσ περίπου (απογραφι 2011). 

Ο υφιςτάμενοσ Χ.Υ.Τ.Α. ζχει αναπτυχκεί ςε περιοχι με ςχετικά ομαλζσ κλίςεισ και προςανατολιςμό 

Βορειοδυτικό. Θ Δυτικι πλευρά του Χ.Υ.Τ.Α. είναι παράλλθλθ με τθν Επαρχιακι οδό Κατερίνθσ – Λιτοχϊρου, ενϊ 

θ βόρεια – ανατολικι και νότια πλευρά του περιβάλλεται από ιπιεσ λοφϊδεισ διαμορφϊςεισ. Στθν άμεςθ 

περιοχι του Χ.Υ.Τ.Α. ζχει εγκαταςτακεί το ΒΙΟ.ΡΑ. Λιτοχϊρου, ενϊ ο χϊροσ ςυνορεφει με το αμμορυχείο τθσ 

ΔΕΑΔΟ Α.Ε. Ο χϊροσ τθσ εγκατάςταςθσ δεν βρίςκεται εντόσ ι ςυνορεφει με περιοχι NATURA 2000 ι άλλου 

είδουσ προςτατευόμενθ περιοχι 

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ μελζτθσ, είναι θ παροχι, με εξειδικευμζνο προςωπικό του Ραρόχου, υπθρεςιϊν 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του Χ.Υ.Τ.Α. 2θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Ριερίασ (Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχϊρου) κακϊσ και θ 

και λειτουργία  και ςυντιρθςθ τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ για δφο ζτθ με προαίρεςθ ενόσ ζτουσ κακϊσ 

όπωσ προκφπτει από τθν ετιςια ζκκεςθ του ζτουσ 2019 κακϊσ και από τθν τοπογραφικι αποτφπωςθ -

ογκομζτρθςθ του Χ.Υ.Τ.Α. τον Οκτϊβριο του 2020 που κατζκεςε ο λειτουργόσ του Χ.Υ.Τ.Α., ο υπολειπόμενοσ 

όγκοσ προσ διάκεςθ απορριμμάτων ανζρχεται ςε 82.696,92 m³ 

 

Συγκεκριμζνα: 

Ο Ράροχοσ με δικι του ευκφνθ-μζριμνα και δαπάνεσ οφείλει να διενεργεί το ςφνολο των αναγκαίων ενεργειϊν 

για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του Χ.Υ.Τ.Α και τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ.  

Ωσ Λειτουργία νοείται το ςφνολο των υπθρεςιϊν, προμθκειϊν, και εργαςιϊν που απαιτοφνται ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α και τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ . 

Ωσ Συντιρθςθ νοοφνται οι υπθρεςίεσ κακϊσ επίςθσ και θ προμικεια αναλϊςιμων και ανταλλακτικϊν που 

παρζχονται από τον Ράροχο, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ και θ ομαλι λειτουργία όλων των επιμζρουσ 

εγκαταςτάςεων του Χ.Υ.Τ.Α. και τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ χωρίσ διακοπι ι μείωςθ τθσ απόδοςθσ 
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οποιουδιποτε τμιματοσ τθσ εγκατάςταςθσ, του εξοπλιςμοφ και των ςυςτατικϊν μερϊν του X.Y.T.A., κακϊσ 

επίςθσ και θ διατιρθςθ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ςε καλι κατάςταςθ για τθν περίοδο που προςδιορίηεται 

από τθ Σφμβαςθ. 

Ειδικότερα ςτο Χ.Υ.Τ.Α. κα γίνονται δεκτά τα απορρίμματα τθσ εξυπθρετοφμενθσ περιοχισ που πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ αποβλιτων αποδεκτϊν ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία του Χ.Υ.Τ.Α. ςφμφωνα με τθν Α.Ε.Ρ.Ο και τον 

Ευρωπαϊκό κατάλογο απορριμμάτων. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ράροχοσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τθν 

ιςχφουςα Ρεριβαλλοντικι Νομοκεςία. 

Σφμφωνα με τθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ο Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχϊρου είναι κατθγορίασ μθ 

επικινδφνων αποβλιτων. Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να γίνονται δεκτά απόβλθτα που δεν εμπίπτουν ςτθν 

κατθγορία των αποδεκτϊν αποβλιτων του χϊρου.  

Ο Ράροχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ορκι εκτζλεςθ του ελζγχου των ειςερχόμενων αποβλιτων, 

όπωσ αυτι ορίηεται από τθν κείμενθ εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία. 

Σε περίπτωςθ που ο Ράροχοσ εντοπίςει απόβλθτα των οποίων θ διάκεςθ δεν επιτρζπεται ςτον Χ.Υ.Τ.Α. κα 

πρζπει να μθν επιτρζψει τθν είςοδό τουσ ςτο χϊρο διάκεςθσ, να ειδοποιιςει τθν Αρμόδια Υπθρεςία και να 

ςθμειωκεί ςτο βιβλίο ςυμβάντων το οποίο κα τθρείται ςτον Χ.Υ.Τ.Α. 

Τζλοσ, ςε περίπτωςθ που χρειαςτοφν ςυμπλθρωματικά ζργα ςτον Χ.Υ.Τ.Α., ο Ράροχοσ οφείλει να διευκολφνει 

τθν εκτζλεςθ των ζργων αυτϊν. 

 

Θεςςαλονίκθ 10/03/2021 

 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 

 

 

Αργυρι Βουμβουράκθ 

ΡΕ Γεωπόνων 
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ΜΕΡΟ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

1. ΑΝΣΙΚΕIΜΕΝΟ ΣΘ YΜΒΑΘ 

Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ που περιλαμβάνεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του Ραρόχου, είναι θ παροχι με 

εξειδικευμζνο προςωπικό του Ραρόχου, υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του Χ.Υ.Τ.Α.  

Συγκεκριμζνα: 

Ο Ράροχοσ με δικι του ευκφνθ-μζριμνα και δαπάνεσ οφείλει να διενεργεί το ςφνολο των αναγκαίων ενεργειϊν 

για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του Χ.Υ.Τ.Α. και τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ. 

Ωσ Λειτουργία νοείται το ςφνολο των υπθρεςιϊν, προμθκειϊν, και εργαςιϊν που απαιτοφνται ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ. 

Ωσ Συντήρηςη νοοφνται οι υπθρεςίεσ κακϊσ επίςθσ και θ προμικεια ανταλλακτικϊν που παρζχονται από τον 

Ράροχο, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ και θ ομαλι λειτουργία όλων των επιμζρουσ εγκαταςτάςεων του 

Χ.Υ.Τ.Α. (πχ αντίςτροφθ ϊςμωςθ) χωρίσ διακοπι ι μείωςθ τθσ απόδοςθσ οποιουδιποτε τμιματοσ τθσ 

εγκατάςταςθσ, του εξοπλιςμοφ και των ςυςτατικϊν μερϊν των Χ.Υ.Τ.Α., κακϊσ επίςθσ και θ διατιρθςθ του 

ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ςε καλι κατάςταςθ για τθν περίοδο που προςδιορίηεται από τθ Σφμβαςθ. 

Ειδικότερα ςτο Χ.Υ.Τ.Α. κα γίνονται δεκτά τα απορρίμματα τθσ εξυπθρετοφμενθσ περιοχισ που πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ αποβλιτων αποδεκτϊν ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία του Χ.Υ.Τ.Α. ςφμφωνα με τθν  Α.Ε.Ρ.Ο και 

τον Ευρωπαϊκό κατάλογο απορριμμάτων. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ράροχοσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τθν 

ιςχφουςα Ρεριβαλλοντικι Νομοκεςία. 

Σφμφωνα με τθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ο Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχϊρου είναι κατθγορίασ μθ 

επικινδφνων αποβλιτων. Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να γίνονται δεκτά απόβλθτα που δεν εμπίπτουν ςτθν 

κατθγορία των αποδεκτϊν αποβλιτων του χϊρου.  

Ο Ράροχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ορκι εκτζλεςθ του ελζγχου των ειςερχόμενων αποβλιτων, 

όπωσ αυτι ορίηεται από τθν κείμενθ εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία.  

Σε περίπτωςθ που ο Ράροχοσ εντοπίςει απόβλθτα των οποίων θ διάκεςθ δεν επιτρζπεται ςτον Χ.Υ.Τ.Α. κα 

πρζπει να μθν επιτρζψει τθν είςοδό τουσ ςτο χϊρο διάκεςθσ, να ειδοποιιςει τθν Α.Υ. και να ςθμειωκεί ςτο 

βιβλίο ςυμβάντων το οποίο κα τθρείται ςτον Χ.Υ.Τ.Α. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, ςτο αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ περιλαμβάνονται οι παρακάτω δεςμευτικοί όροι 

και υποχρεϊςεισ του Ραρόχου: 

 Θ υγειονομικι ταφι των απορριμμάτων ςε κακθμερινι βάςθ πλθν Κυριακϊν και επίςθμων αργιϊν, εκτόσ 

τθσ κερινισ περιόδου (Ιοφνιο-Σεπτζμβριο), ςφμφωνα με το ωράριο λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α. και αν υπάρχουν 

ζκτακτεσ ανάγκεσ όπου  κα λειτουργεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. 

 Θ κακθμερινι κάλυψθ των απορριμμάτων με κατάλλθλο υλικό επικάλυψθσ. Θ επικάλυψθ πρζπει να 

γίνεται κακθμερινά και να ολοκλθρϊνεται πριν το πζρασ τθσ τελευταίασ βάρδιασ. 

 Θ άρτια και ςυνεχισ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα που περιγράφεται κατωτζρω λειτουργία όλων των 

εγκαταςτάςεων του Χ.Υ.Τ.Α, κακ' όλο το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ. 

 Θ ςυνεχισ και αποτελεςματικι διάκεςθ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ των παραπροϊόντων τθσ 

μονάδασ επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων ςε κζςεισ που κα υποδείξει θ Υπθρεςία εντόσ των ορίων του Χ.Υ.Τ.Α. 

 Θ πλιρθσ ςυντιρθςθ - τακτικι ι ζκτακτθ, προλθπτικι ι επιςκευι πάςθσ φφςεωσ βλαβϊν του εξοπλιςμοφ 

και των υποδομϊν του Χ.Υ.Τ.Α. – ανεξαρτιτου κόςτουσ αυτϊν- εκ μζρουσ του Ραρόχου, κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 

Σφμβαςθσ. Θ πλιρθσ ςυντιρθςθ του ςτακεροφ και κινθτοφ εξοπλιςμοφ του Χ.Υ.Τ.Α. 

 Θ εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν των ςχετικϊν με τθ ςυντιρθςθ και με τισ επιςκευζσ βλαβϊν και με τισ 

προμικειεσ ανταλλακτικϊν όπωσ και θ απαςχόλθςθ, όταν απαιτείται, εξωτερικϊν ςυνεργείων επιςκευισ και 
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ςυντιρθςθσ. Οι εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ κα γίνονται ςφμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίασ του 

εξοπλιςμοφ.  

 Θ τιρθςθ κατάλλθλου Θμερολογίου Συντθριςεων εξοπλιςμοφ, βλαβϊν και ςυμβάντων (που κα 

περιλαμβάνει τα αποτελζςματα των επικεωριςεων, ςυντθριςεων, επιςκευϊν, κακϊσ και ςχετικζσ 

παρατθριςεισ, Τεχνικό Δελτίο Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ και Δελτίο Αναφοράσ Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν) που κα 

είναι διακζςιμο ςτον τόπο των εργαςιϊν και κα υπογράφεται, κακθμερινϊσ, από τον αρμόδιο υπάλλθλο του 

Ραρόχου. 

 Θ αποτελεςματικι εφαρμογι του προγράμματοσ ποιοτικοφ ελζγχου και παρακολοφκθςθσ 

περιβαλλοντικϊν παραμζτρων. 

 Θ ςφνταξθ μθνιαίων εκκζςεων οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα ελζγχου και ςυντιρθςθσ των 

εγκαταςτάςεων, θ καταγραφι των χαρακτθριςτικϊν του ειςερχόμενου φορτίου ςτθ μονάδα, τα αποτελζςματα 

των εργαςτθριακϊν αναλφςεων, κακϊσ και ετιςιων εκκζςεων ςε θλεκτρονικι μορφι, ωσ προσ τισ εργαςίεσ 

Συντιρθςθσ ι/και εκτάκτων βλαβϊν. Στισ μθνιαίεσ εκκζςεισ κα περιλαμβάνονται και αναφορζσ επιςκεπτϊν ςτο 

χϊρο κακϊσ και ζκτακτα περιςτατικά που ζλαβαν χϊρα και το πωσ αντιμετωπίςτθκαν από τον Ράροχο. 

 Θ εκτζλεςθ όλων των αξιόπιςτων περιοδικϊν μετριςεων που προβλζπουν οι κανόνεσ για τθν υγιεινι και 

αςφάλεια τθσ εργαςίασ εντόσ του Χ.Υ.Τ.Α. με ανάκεςθ ςε πιςτοποιθμζνο και εξειδικευμζνο εργαςτιριο του 

εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ που κα τφχει τθσ ζγκριςθσ του Εργοδότθ και με δαπάνεσ του Ραρόχου, δεδομζνου 

ότι κάκε ςχετικι δαπάνθ περιλαμβάνεται ςτθν οικονομικι του προςφορά. 

 Θ προμικεια και αςφαλισ διαχείριςθ όλων των απαιτοφμενων αναλϊςιμων, υλικϊν ςυντιρθςθσ και 

ανταλλακτικϊν για όλθ τθν περίοδο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ του Χ.Υ.Τ.Α. 

 Θ ζκδοςθ /ανανζωςθ απαιτοφμενων αδειϊν. 

 Θ προμικεια όλων των μζςων ατομικισ προςταςίασ και εξαςφάλιςθσ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ τθσ 

εργαςίασ που απαιτοφνται από τθ νομοκεςία για το προςωπικό που εργάηεται ςτον Χ.Υ.Τ.Α. 

 Θ απαρζγκλιτθ τιρθςθ των μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ, ο εμβολιαςμόσ όλων των 

εργαηόμενων, θ παρακολοφκθςθ από ιατρό εργαςίασ, θ εκτζλεςθ όλων των από τθ νομοκεςία προβλεπόμενων 

ιατρικϊν εξετάςεων και ελζγχων για όλο το προςωπικό που απαςχολείται ςτον Χ.Υ.Τ.Α. 

 Θ τιρθςθ του οργανογράμματοσ που κα υποβάλλει ο Ράροχοσ και κα εγκρίνει ο Ρεριφερειακόσ 

Σφνδεςμοσ Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 θτά ορίηεται ότι ο Ράροχοσ  κα ςυμπεριλάβει ςτο οργανόγραμμά του το προςωπικό που κα απαςχολιςει 

με βάςθ τα ςτοιχεία που περιγράφονται παρακάτω. Ο Ράροχοσ δεν μπορεί να προςφζρει αρικμό κζςεων 

εργαςίασ μικρότερο από τον αναφερόμενο ωσ ελάχιςτο απαιτοφμενο. Εφόςον απαιτθκεί πρόςκετο προςωπικό 

πζραν του αναλυτικά περιγραφόμενου ςτθν προςφορά του, για οποιοδιποτε λειτουργικό λόγο ι προςωπικό 

αντικατάςταςθσ λόγω αςκενειϊν κ.λπ., ο Ράροχοσ υποχρεοφται με δικζσ του δαπάνεσ να καλφψει τισ πρόςκετεσ 

κζςεισ με πρόςωπα ανάλογων προςόντων και υπό τθν ζγκριςθ τθσ Α.Υ. 

 θτά ορίηεται ότι ο Ράροχοσ κα διακζτει τα παρακάτω οχιματα-μθχανιματα ζργου κατϋελάχιςτο ςτον 

Χ.Υ.Τ.Α. θμερθςίωσ: 

 Ζνα (1) προωκθτι – ςυμπιεςτι D8 (> 200HP)  

 Ζνα (1) προωκθτι – ςυμπιεςτι (65-150HP) 

 Μία (1) κινθτι μονάδα πυρόςβεςθσ 

 Θ αςφάλιςθ του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων κατά παντόσ κινδφνου, όπωσ επίςθσ και προσ τρίτουσ. Οι 

όροι των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων που κα ςυνάψει ο Ράροχοσ κα πρζπει να ικανοποιοφν τα ςχετικά άρκρα 

τθσ Σ.Υ. 
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 Ο τακτικόσ και ςυςτθματικόσ κακαριςμόσ ολόκλθρου του γθπζδου (εςωτερικό των χϊρων, περιβάλλων 

χϊροσ, οδικό δίκτυο, αντιπυρικζσ ηϊνεσ, κλπ) του Χ.Υ.Τ.Α. 

 Συντιρθςθ τθσ κτιριακισ υποδομισ των εγκαταςτάςεων και των δομικϊν καταςκευϊν όπου 

περιλαμβάνονται: θ ςυντιρθςθ-επιςκευι των εςωτερικϊν οδϊν (οδοποιία), ςυντιρθςθ των κτιρίων και των 

εςωτερικϊν τουσ υδραυλικϊν, θλεκτρικϊν και άλλων εγκαταςτάςεων, ςυντιρθςθ των τάφρων, τθσ περίφραξθσ, 

οι τυχόν απαιτοφμενεσ αποκαταςτάςεισ των χρωματιςμϊν των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν επιφανειϊν όλων 

των κτιρίων και των δεξαμενϊν, των επιχριςμάτων, θ βαφι των εμφανϊν ςιδθρϊν ςτοιχείων, όπου απαιτείται. 

Επίςθσ θ ςυντιρθςθ των δικτφων φδρευςθσ, πυρόςβεςθσ, πυραςφάλειασ, αποχζτευςθσ, θλεκτρικζσ 

εγκαταςτάςεισ και όςεσ άλλεσ εγκαταςτάςεισ υπάρχουν ςτον χϊρο. 

 Θ ςυνεχισ, άρτια και αποτελεςματικι, με τισ όποιεσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ απαιτθκοφν, λειτουργία των 

ςυςτθμάτων προςταςίασ τθσ υγείασ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ για το ςφνολο του προςωπικοφ ςτον Χ.Υ.Τ.Α.. 

 θτά ορίηεται ότι όλοι οι ωσ άνω γενικοί όροι και υποχρεϊςεισ του Ραρόχου ιςχφουν ςε ςυντρζχουςα 

προσ τοφτο περίπτωςθ ςυμπλθρωματικά και ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ αναφερόμενουσ ςτθν Διακιρυξθ. Σε 

περίπτωςθ που, ενδεχομζνωσ, προκφψει μθ ςυμφωνία μεταξφ τουσ, ιςχφουν οι διαςφαλίηοντεσ, κατά τθν κρίςθ 

τθσ Α.Υ., τθν πιο ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ για τον Εργοδότθ και τθν αρτιότερθ, από τεχνικι άποψθ, 

εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν. 

 Ο Ράροχοσ υποχρεοφται φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Εργοδότθ, να 

ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ 

και τα όργανά τουσ, να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν γενικι περιοχι των εργαςιϊν και γενικά να παρζχει κάκε 

ςχετικι  υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ ο εργοδότθσ. 

 Οι τεχνικοφ περιεχομζνου υποχρεϊςεισ του Ραρόχου, όπωσ προςδιορίηονται ςτθν Διακιρυξθ και ςτα 

παραρτιματα αυτισ. 

2. ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Χ.Τ.Σ.Α 

2.1 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Ο Ράροχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει ςτα αρχεία του πλιρθ καταγραφι των εργαςιϊν που λαμβάνουν 

χϊρα κατά τθ λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και ζνα λεπτομερι οδθγό εκτζλεςισ τουσ. Το ςχζδιο των εκτελοφμενων 

εργαςιϊν κα αποτελεί ζναν οδθγό για τισ δραςτθριότθτεσ του προςωπικοφ και κα πρζπει να είναι διακζςιμο ςε 

κάκε ςτιγμι ςτο αρχείο του Χ.Υ.Τ.Α.  

Οι εργαςίεσ για τθν οργάνωςθ και τθ κακθμερινι λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα 

εξισ: 

1. Ζλεγχο ειςερχόμενων φορτίων 

2. Ηφγιςθ απορριμματοφόρων 

3. Ενθμζρωςθ βάςθσ δεδομζνων 

4. Δειγματολθψία απορριμμάτων 

5. Πδευςθ απορριμματοφόρων 

6. Εργαςίεσ υγειονομικισ ταφισ: 

 Εκκζνωςθ απορριμματοφόρων 

 Διαμόρφωςθ κυψελϊν / ταμπανιϊν 

 Συμπίεςθ των αποτικζμενων απορριμμάτων 

 Κάλυψθ του θμεριςιου απορριμματικοφ μετϊπου 

 Ενδιάμεςθ κάλυψθ του απορριμματικοφ ανάγλυφου 

7. Διαχείριςθ ςτραγγιςμάτων, λειτουργία αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ  
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Θ φφλαξθ και αςφάλεια του Χ.Υ.Τ.Α. ςτο ςφνολό του και των εγκαταςτάςεων είναι ευκφνθ του Ραρόχου κατά 

τθ διάρκεια λειτουργίασ του. 

Ραρακάτω, περιγράφονται τα ελάχιςτα που κα πρζπει να τθροφνται για τισ βαςικότερεσ από τισ 

εκτελοφμενεσ εργαςίεσ. 

2.1.1  Ζλεγχοσ ειςερχομζνων φορτίων 

Ο γενικόσ ζλεγχοσ και οι δοκιμζσ των αποβλιτων πρζπει να βαςίηονται ςτθν εξισ ιεράρχθςθ τριϊν επιπζδων: 

Επίπεδο 1: 

Βαςικόσ χαρακτηριςμόσ, δθλαδι ενδελεχισ προςδιοριςμόσ, με τυποποιθμζνεσ μεκόδουσ ανάλυςθσ και 

δοκιμαςίασ, τθσ ςυμπεριφοράσ, τθσ βραχυπρόκεςμθσ και μεςοπρόκεςμθσ αποπλυντικισ ςυμπεριφοράσ ι/και 

των χαρακτθριςτικϊν ιδιοτιτων των αποβλιτων. 

Επίπεδο 2: 

Έλεγχοσ ςυμμόρφωςησ, δθλαδι, περιοδικι δοκιμι με απλοφςτερεσ τυποποιθμζνεσ μεκόδουσ ανάλυςθσ και 

δοκιμαςίασ, τθσ ςυμπεριφοράσ για τον προςδιοριςμό του κατά πόςον τα ςυγκεκριμζνα απόβλθτα πλθροφν τουσ 

όρουσ τθσ άδειασ ι/και τα ειδικότερα κριτιρια αναφοράσ. Θ δοκιμι αφορά κυρίωσ τισ κυριότερεσ μεταβλθτζσ 

και φαινόμενα ςυμπεριφοράσ που εντοπίηονται με το βαςικό χαρακτθριςμό. 

Επίπεδο 3: 

Επιτόπια επαλήθευςη, δθλαδι εξακρίβωςθ, με ταχεία μζκοδο ότι τα απόβλθτα είναι τα ίδια με εκείνα που 

υποβλικθκαν ςτθ δοκιμι ςυμμόρφωςθσ και που περιγράφονται ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα. Θ επιτόπια 

επαλικευςθ μπορεί να ςυνίςταται απλϊσ ςε οπτικι εξζταςθ ενόσ φορτίου αποβλιτων πριν και μετά τθν 

εκφόρτωςθ τουσ ςτον χϊρο ταφισ. 

Κάκε τφποσ αποβλιτων πρζπει κανονικά να υφίςταται χαρακτθριςμό επιπζδου 1 και να πλθροί τα κατάλλθλα 

κριτιρια προκειμζνου να περιλθφκεί ςε κατάλογο αναφοράσ. Για να παραμείνει ςε ειδικό κατάλογο χϊρου 

ταφισ, ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ αποβλιτων πρζπει να υποβάλλεται τακτικά (ετθςίωσ) ςε δοκιμι επιπζδου 2 και 

να πλθροί τα κατάλλθλα κριτιρια. Κάκε φορτίο αποβλιτων που φκάνει ςτθν είςοδο του χϊρου ταφισ πρζπει να 

υποβάλλεται ςε επαλικευςθ επιπζδου 3. 

Οριςμζνοι τφποι αποβλιτων είναι δυνατόν να εξαιροφνται προςωρινά ι οριςτικά από τισ δοκιμζσ επιπζδου 1, 

είτε διότι δεν είναι πρακτικϊσ εφικτι θ διενζργειά τουσ είτε διότι δεν υπάρχουν διαδικαςίεσ δοκιμισ και 

κριτιρια αποδοχισ, κατάλλθλα για τθν περίπτωςθ, είτε διότι εφαρμόηεται άλλθ υπεριςχφουςα νομοκεςία. 

Γενικότερα για τα απόβλθτα που γίνονται αποδεκτά ςτο Χ.Υ.Τ.Α. ιςχφουν θ ΚΥΑ 29407/02, θ οδθγία 2003/03/ΕΚ 

και οι διατάξεισ του Ν. 4685/2020. Εξαιροφνται τα εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλθτα. 

2.1.2 Ηφγιςθ και ενθμζρωςθ αρχείων 

Μετά τθν είςοδο των απορριμματοφόρων και των ζλεγχο των ειςερχόμενων φορτίων, κα εκτελοφνται οι 

ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

1.   Ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων του Θ/Υ από τον φφλακα/ηυγιςτι με πλθκτρολόγθςθ: 

     Του αρικμοφ κυκλοφορίασ του φορτθγοφ (αρικμθτικϊσ) 

    Τθσ θμερομθνίασ 

    Τθσ ϊρασ 

2.   Ηφγιςθ του οχιματοσ και καταγραφι ςτον Θ/Υ των ςτοιχείων: 

    Είδοσ φορτίου 

    Ρροζλευςθ απορρίμματοσ  

 Μικτό βάροσ 

    Αφξων αρικμόσ ηφγιςθσ 
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    Ακριβισ προοριςμόσ απορριμματοφόρου 

3.   Εκτφπωςθ δελτίου ειςόδου με τα παραπάνω ςτοιχεία 

Εάν τα ςτοιχεία του απορριμματοφόρου δεν είναι καταχωρθμζνα ςτθ βάςθ δεδομζνων του Χ.Υ.Τ.Α., τότε κατά 

τθν ζξοδο κα πραγματοποιείται ηφγιςθ του οχιματοσ και καταγραφι του απόβαρου ςτον Θ/Υ. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ και καταγραφζσ κα πρζπει προφανϊσ να υποςτθρίηονται από τα ςυςτιματα ηφγιςθσ 

που ζχουν ιδθ εγκαταςτακεί και λειτουργοφν ςτον Χ.Υ.Τ.Α. αλλιϊσ κα προςαρμόηονται ανάλογα. 

Το ςφςτθμα ηφγιςθσ (γερφυροπλάςτιγγα) κα διακριβϊνεται από φορζα αποδοχισ του Εργορότθ, οι υπθρεςίεσ 

του οποίου διατθροφν το δικαίωμα ελζγχου όποτε το κρίνουν απαραίτθτο.   

Ο Ράροχοσ κα πρζπει να εγκαταςτιςει κατάλλθλο ςφςτθμα οπτικισ καταγραφισ τθσ ειςόδου (κάμερα), για τον 

ζλεγχο αυτισ.  

2.1.3 Δειγματολθψία 

Θ δειγματολθψία των αποβλιτων κα πραγματοποιείται ςτα πλαίςια του ελζγχου ςυμμόρφωςθσ. 

Θ εργαςία κα πραγματοποιείται, όταν απαιτείται, μετά τθ ηφγιςθ των απορριμματοφόρων, ςε ειδικά 

διαμορφωμζνο χϊρο που βρίςκεται εντόσ του Χ.Υ.Τ.Α. 

Ο Ράροχοσ κα πρζπει να διακζτει κατά τθ λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. πρόγραμμα και ςχζδιο οδθγιϊν για τθν  

εκτζλεςθ των δειγματολθψιϊν με βάςθ τα ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα. 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία κα πρζπει να δοκεί ςτα ςοβαρά προβλιματα που μπορεί να δθμιουργθκοφν όςον αφορά 

τθν αντιπροςωπευτικότατα και τισ τεχνικζσ, λόγω ανομοιογζνειασ πολλϊν αποβλιτων. 

Ο Ράροχοσ υποχρεοφται να ςυνδράμει ςε τυχόν προγράμματα ανάλυςθσ τθσ ποςότθτασ και ςφςταςθσ των 

αποβλιτων που κα ςυμμετάςχει ο Εργοδότθσ. 

2.1.4  Εργαςίεσ υγειονομικισ ταφισ 

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των χϊρων υγειονομικισ ταφισ απορριμμάτων 

είναι: 

1.Θ γνϊςθ τθσ ποςότθτασ, τθσ ποιότθτασ και των λοιπϊν χαρακτθριςτικϊν των αποδεκτϊν αποβλιτων, 

2.Θ πρόβλεψθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ πλιρωςθσ του χϊρου. 

Για τον λόγο αυτό, ο Ράροχοσ κα πρζπει να διακζτει κατά τθ λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., ςυγκεκριμζνο ςχζδιο για 

τθν ανάπτυξθ του χϊρου ταφισ, δθλαδι τον τρόπο που κα γίνει θ πλιρωςθ του χϊρου με τα διατικζμενα 

απορρίμματα. Στόχοσ του ςχεδίου κα είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ χωρθτικότθτασ των κυττάρου ταφισ. 

Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΚΥΑ 114218/1997 και το ςχζδιο διαμόρφωςθσ των μελετϊμενων χϊρων, κατά τθν 

ανάπτυξθ του χϊρου κα πρζπει να τθροφνται τα εξισ: 

 Θ μεταφορά των απορριμμάτων ςτο χϊρο διάκεςθσ κα γίνεται με ειδικά ανατρεπόμενα φορτθγά 

(κλειςτοφ τφπου απορριμματοφόρο). Πλα τα ειςερχόμενα απορριμματοφόρα κα ελζγχονται οπτικά πριν 

εναποκζςουν τα απορρίμματα τουσ και περιοδικά κα εκτελοφνται δειγματολθψίεσ ςτο φορτίο τουσ. 

 Θ εκφόρτωςθ των απορριμμάτων κα γίνεται όςο το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτο διαμορφωμζνο μζτωπο 

εργαςίασ, τα μθχανιματα κα προωκοφν τα απορρίμματα προσ το πρανζσ και κατόπιν κα τα επικαλφπτουν με 

κατάλλθλο υλικό. Θα διενεργείται κατά το δυνατόν προσ τθν διεφκυνςθ του ανζμου. 

 Θ κίνθςθ των απορριμματοφόρων εντόσ του Χ.Υ.Τ.Α. πρζπει να γίνεται με χαμθλι ταχφτθτα, για τθν 

αποφυγι δθμιουργίασ ςκόνθσ. 

 Για τθν κίνθςθ, διάκεςθ και ζξοδο των απορριμμάτων πρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον ο προγραμματιςμόσ 

που κα αναφζρεται ςτθ κίνθςθ ςτο εςωτερικό του Χ.Υ.Τ.Α., ςτα ςθμεία θμεριςιασ και διαχρονικισ διάκεςθσ, 

ςτθν ζξοδοσ από τον Χ.Υ.Τ.Α. κλπ. 
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 Πλα τα μθχανιματα Υγειονομικισ Ταφισ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ ατομικισ προςταςίασ και 

αςφάλειασ κακϊσ και τθσ υγιεινισ τθσ εργαςίασ. 

 Πλα τα μθχανιματα κα είναι εξοπλιςμζνα με φίλτρα ςυγκράτθςθσ ςκόνθσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ του 

κορφβου προτείνεται θ χρθςιμοποίθςθ μθχανθμάτων υψθλισ τεχνολογίασ, τα οποία κα φζρουν ςιμανςθ CE και 

αναγραφι τθσ εγγυθμζνθσ ςτάκμθσ ακουςτικισ ιςχφοσ. 

 Θ διάκεςθ των απορριμμάτων κα γίνεται κατά ςτρϊματα και πάντοτε ςε νζο μζτωπο κάκε θμζρα. 

 Θ κλίςθ του μετϊπου εργαςίασ πρζπει να είναι 1:3 ι και θπιότερθ. Τα απορρίμματα κα διαςτρϊνονται ςε 

ςτρϊςεισ πάχουσ 30-40 cm και κα ςυμπιζηονται με επαναλαμβανόμενθ διζλευςθ προωκθτιρα ι ςυμπιεςτι 

μζχρι τθν επιδιωκόμενθ πυκνότθτα. 

 Τα απορρίμματα κα καλφπτονται κακθμερινά με χωμάτινο κάλυμμα πάχουσ 15 - 20 cm ι άλλο κατάλλθλα 

πιςτοποιθμζνο υλικό επικάλυψθσ. Αποκλείονται τα εδάφθ με ςυντελεςτι υδροπερατότθτασ Κ<1Χ10-6 m/sec 

μετά τθν ςυμπίεςθ. Το υλικό επικάλυψθσ δεν πρζπει να περιλαμβάνει τεμάχια διαμζτρου μεγαλφτερθσ από τα 

15 cm. Το υλικό επικάλυψθσ κα εξαςφαλιςκεί είτε από νομίμωσ λειτουργοφντα λατομεία τθσ περιοχισ, τα οποία 

κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με τθν απαιτοφμενθ απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων και με τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτοί τθροφνται επακριβϊσ, είτε από τα υλικά εκςκαφϊν του ίδιου του ζργου, θ από νομίμωσ 

αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ ΑΕΚΚ. Σαν υλικό κακθμερινισ επικάλυψθσ των απορριμμάτων μπορεί να 

χρθςιμοποιείται οποιοδιποτε άλλο ιςοδφναμο υλικό, αρκεί να αποδεικνφεται με τεχνικά ςτοιχεία θ ιςοδυναμία 

του και να ςυμμορφϊνεται με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ΚΥΑ 114218/1997. Να ςθμειωκεί πωσ το υλικό 

κάλυψθσ πρζπει να είναι κατάλλθλο, ϊςτε να διευκολφνεται θ κίνθςθ ςτραγγιςμάτων και βιοαερίου εντόσ τθσ 

απορριμματικισ μάηασ. 

 Θ επικάλυψθ πρζπει να γίνεται κακθμερινά και να ολοκλθρϊνεται πριν το πζρασ τθσ τελευταίασ βάρδιασ. 

 Το υλικό επικάλυψθσ ςτο μετωπικό πρανζσ του θμεριςιου κυττάρου κα πρζπει το πρωί τθσ επομζνθσ 

θμζρασ και πριν τθν ζναρξθ απόκεςθσ να αφαιρείται. 

 Το υλικό επικάλυψθσ των διαςτρωμζνων απορριμμάτων κα είναι αποκθκευμζνο κοντά ςτο μζτωπο 

εργαςιϊν ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται προβλιματα ςτθν εξαςφάλιςθ του (π.χ. ςε περιόδουσ παγωνιάσ) και να 

αντιμετωπίηονται ζκτακτα περιςτατικά (άμεςθ επιχωμάτωςθ εςτίασ φωτιάσ). 

 Ο Ράροχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει ςε κάκε περίπτωςθ τθν επάρκεια του υλικοφ επικάλυψθσ για αρκετό 

χρονικό διάςτθμα. Για το λόγο αυτό, κα πρζπει κατά τθ λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., να ζχει ςυγκεκριμζνο ςχζδιο ςτο 

οποίο κα καταγράφονται οι ανάγκεσ του ςε υλικό επικάλυψθσ και το πρόγραμμα προμικειασ αυτοφ. 

 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςωςτι λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. είναι να μθν υπάρχουν κοιλϊματα ςτθν 

επιφάνειά τουσ όπου κα λιμνάηουν τα επιφανειακά νερά, αλλά αντίκετα να εξαςφαλίηεται πάντα μία μικρι 

κλίςθ ϊςτε αυτά να ςυλλζγονται ςτισ περιμετρικζσ τάφρουσ αποςτράγγιςθσ και να απομακρφνονται. Με τον 

τρόπο αυτό εξαςφαλίηεται μικρότερθ παραγωγι ςτραγγιςμάτων. 

 Τα ενδιάμεςα (προςωρινά) πρανι του απορριμματικοφ ανάγλυφου διαμορφϊνονται με αναχϊματα, κατά 

προτίμθςθ με υλικό μικρισ διαπερατότθτασ (π.χ. αργιλικό). 

 Θ επιφάνεια του τελευταίου (επιφανειακοφ) κυττάρου να ζχει κλίςθ τθσ τάξθσ του 4 - 5% για τθν 

αποςτράγγιςθ των όμβριων και τθν αποφυγι διαβρϊςεων. 

 Ο χϊροσ δεν κα δζχεται αδρανι υλικά πζραν αυτϊν που απαιτοφνται ωσ υλικό επικάλυψθσ. 

 Απαγορεφεται θ διαλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν μζςα ςτο Χ.Υ.Τ.Α. 

 Σε τακτά χρονικά διαςτιματα κα ελζγχεται και κα κακαρίηεται θ αντιπυρικι ηϊνθ. 

 κα λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα περιοριςμοφ του παραςιτολογικοφ φορτίου (μικροοργανιςμοί, ζντομα, 

ηωφφια, τρωκτικά κλπ.) του Χ.Υ.Τ.Α. και κα προβλεφκεί παράλλθλο πρόγραμμα καταπολζμθςθσ των 

εκτοπαραςίτων. Στα μζτρα περιοριςμοφ του παραςιτολογικοφ φορτίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 
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 Ορκολογικι διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των απορριμμάτων, καταςτροφι των καταφυγίων 

 Ψεκαςμόσ 

 Σωςτι διάταξθ του πραςίνου ςτο χϊρο κάλυψθσ 

 Ρεριοριςμόσ ςτο μζτρο του δυνατοφ τθσ διάκεςθσ τροφισ 

 Κατά τουσ ξθροφσ κυρίωσ μινεσ κα γίνεται τακτικι διαβροχι των περιοχϊν εκχωματϊςεων, 

επιχωματϊςεων και αποκθκευμζνων αδρανϊν κοκκωδϊν υλϊν. 

 Θα ελζγχεται και κα ςυντθρείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (τουλάχιςτον ανά εξάμθνο) ο 

μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ τθσ μονάδασ και να τθρείται ειδικό βιβλίο ςυντιρθςθσ-ρφκμιςθσ του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ, το οποίο να ςυμπλθρϊνεται και να υπογράφεται από τον αρμόδιο ςυντθρθτι. 

 Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν πρόλθψθ και κατάςβεςθ πυρκαγιϊν και πάντα 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ.  

2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Το πρόγραμμα λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α. αφορά ςτθ διαχρονικι διάκεςθ προςωπικοφ και των μθχανθμάτων για 

τθν ομαλι λειτουργία και απρόςκοπτθ παραλαβι των απορριμμάτων, ςφμφωνα με το  γενικότερο ςχζδιο 

εκτελοφμενων εργαςιϊν ςτον Χ.Υ.Τ.Α.. Σφμφωνα με  τισ προδιαγραφζσ τθσ ΚΥΑ 114218/97, ζνα πρόγραμμα 

λειτουργίασ κα πρζπει να κλιμακϊνεται και να εξειδικεφεται ςε επίπεδα. Αναλυτικότερα: 

1.  Θμεριςιο πρόγραμμα 

Θα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι ωριαίοι  ρυκμοί  προςζλευςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, με αντικειμενικό 

ςκοπό τθν απορρόφθςθ των φορτίων ςε ϊρεσ αιχμισ. Κφρια κα εκφράηεται με το ωράριο εργαςίασ του 

προςωπικοφ, ςε βάρδιεσ εργαςίεσ. 

2.  Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

Θα λαμβάνεται υπόψθ θ διακφμανςθ του φορτίου τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. Θα εκφράηεται με: 

 Τθν κατανομι των ρεπό των εργαηομζνων. 

 Τθ διακεςιμότθτα των εν λειτουργία μθχανθμάτων (ςε ςχζςθ με τθ ςυντιρθςι τουσ). 

 Τθν ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων (εκκζνωςθ δεξαμενϊν ‐ ςτραγγιςμάτων, αγωγοί 

εκτόνωςθσ, εςωτερικι οδοποιία, ομαλοποίθςθ ςτρϊςθσ). 

3.   Τρίμθνο πρόγραμμα (ι εξάμθνο) 

Θα προβλζπεται θ διακεςιμότθτα προςωπικοφ και μθχανθμάτων για κάκε μία εποχι με βάςθ τισ ιδιομορφίεσ 

τθσ π.χ. το καλοκαίρι κα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε εργαςίεσ όπωσ διαβροχι και πότιςμα και ςτθ 

διακεςιμότθτα των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. 

4.   Ετιςιο πρόγραμμα 

Θα προβλζπεται θ διακεςιμότθτα του προςωπικοφ και μθχανθμάτων, κακϊσ και θ λειτουργικότθτα των ζργων 

υποδομισ κατά τθ διάρκεια όλου του χρόνου 

Το ωράριο λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α. και οι απαιτοφμενεσ βάρδιεσ κα κακοριςτοφν από τον Ράροχο βάςει του 

προτεινόμενου προγράμματοσ λειτουργίασ και μετά από ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ. Σε αυτό κα πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ οι τρζχουςεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ, π.χ. ϊρεσ προςζλευςθσ απορριμματοφόρων, τουριςτικι 

περίοδοσ  κτλ. 

2.3 ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ 

Ο Ράροχοσ κα πρζπει να καταγράψει τισ ανάγκεσ του ςε μθχανιματα για τθν αποτελεςματικι διάκεςθ των 

απορριμμάτων ςτθ λεκάνθ ταφισ τουσ και ανάλογα με τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ και τισ ανάγκεσ του Χ.Υ.Τ.Α. 

είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τθ διακεςιμότθτά τουσ. Θα πρζπει τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα να 
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εξαςφαλίηουν τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν υγειονομικισ ταφισ με επάρκεια, πλθρότθτα και ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ με τα παραρτιματα αυτισ και του υφιςτάμενου Νομοκετικοφ Ρλαιςίου. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ράροχοσ κα διακζτει τα παρακάτω οχιματα-μθχανιματα ζργου κατϋελάχιςτο ςτον 

Χ.Υ.Τ.Α. θμερθςίωσ: 

 Ζνα (1) προωκθτι – ςυμπιεςτι D8 (> 200HP)  

 Ζνα (1) προωκθτι – ςυμπιεςτι (65-150HP) 

 Μία (1) κινθτι μονάδα πυρόςβεςθσ  

2.4 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Οι κζςεισ των εργαηομζνων ςτον Χ.Υ.Τ.Α. διακρίνονται ςτισ εξισ τρεισ κατθγορίεσ: 

 Απαςχόλθςθ ςτθν εποπτεία τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ. 

 Απαςχόλθςθ ςτισ εργαςίεσ τθσ περιοχισ ειςόδου. 

 Απαςχόλθςθ ςτο χϊρο διάκεςθσ των απορριμμάτων. 

Με βάςθ τα παραπάνω το εκτιμοφμενο προςωπικό προσ απαςχόλθςθ για τον Χ.Υ.Τ.Α. περιγράφεται ωσ εξισ: 

1. Επόπτθσ – Μθχανικόσ (Ρολ. Μθχανικόσ ι Μθχ. Ρεριβάλλοντοσ ι Μθχ. Μθχανικόσ ι Χθμ. Μθχανικόσ) 

Είναι ο κφριοσ υπεφκυνοσ όλθσ τθσ λειτουργίασ, ςυντονίηει και επιβλζπει όλεσ τισ εργαςίεσ και το 

προςωπικό, ενθμερϊνει τα αρχεία ενϊ παράλλθλα κάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ςυνεννοιςεισ με τισ 

εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ. Επίςθσ είναι υπεφκυνοσ τθσ λειτουργίασ και τθσ ςυντιρθςθσ τθσ μονάδασ 

αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ που αποδεδειγμζνα κα ζχει επιςτθμονικι εναςχόλθςθ με το αντικείμενο όςο και 

προχπθρεςία ςε ίδια ι ίδιου αντικειμζνου κζςθ. Ρρζπει να είναι Μθχανικόσ με γνϊςθ τεχνικϊν ζργων και 

ζργων προςταςίασ περιβάλλοντοσ ειδικότερα. 

2. Τεχνίτθσ (Θλεκτρολόγοσ/Μθχανολόγοσ) 

Είναι υπεφκυνοσ για τθν ςυντιρθςθ και τον ζλεγχο του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ μονάδασ 

αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ. 

3. Φφλακασ - Ηυγιςτισ 

Ζχει τθν ευκφνθ για τθν φφλαξθ τθσ ειςόδου και γενικότερα των εγκαταςτάςεων. Εργάηεται για τθν 

προςταςία του χϊρου από τθν είςοδο μθ εξουςιοδοτθμζνων ατόμων, ανεπικφμθτων ειςβολζων και 

εγκεκριμζνων απορριμματικϊν φορτίων. Ο φφλακασ κα εκτελεί και χρζθ ελεγκτι – ηυγιςτι των 

ειςερχόμενων φορτίων και κα είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο των ειςερχόμενων, τθ ηφγιςθ των 

απορριμματοφόρων, τθν εκτζλεςθ δειγματολθψιϊν και τθν ενθμζρωςθ των βάςεων δεδομζνων. Θα πρζπει 

να είναι ειδικευμζνοσ για όλεσ τισ παραπάνω εργαςίεσ.  

Αποτελεί υποχρζωςθ του Ραρόχου θ 24ωρθ φφλαξθ του Χ.Υ.Τ.Α. 

4. Εργάτθσ 

Εργάηεται ςτο χϊρο διάκεςθσ των απορριμμάτων για το ςυντονιςμό των εργαςιϊν εκφόρτωςθσ, ταφισ και 

αναχϊρθςθσ των απορριμματοφόρων κακϊσ και ςτθ μονάδα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ για ότι εργαςίεσ 

προβλζπονται ςε κακθμερινι βάςθ. 

5. Χειριςτισ μθχανθμάτων ςυμπιεςτι 

Ο χειριςτισ εργάηεται ςτο χϊρο διάκεςθσ των απορριμμάτων και είναι υπεφκυνοσ για τον χειριςμό των 

μθχανθμάτων και τθν εκτζλεςθ των υπόλοιπων εργαςιϊν. Θα πρζπει να ζχει άδεια χειριςτι. 

Ο Ράροχοσ κα πρζπει να διακζτει μία πλιρθ εικόνα του απαιτοφμενου προςωπικοφ και μία αναλυτικι 

καταγραφι των κακθκόντων και αρμοδιοτιτων του. Τα παραπάνω κα προκφπτουν από τισ ανάγκεσ του χϊρου, 

όπωσ περιγράφονται ςτο ςχζδιο εκτελοφμενων εργαςιϊν και ςτο πρόγραμμα λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α. Το 

κακθκοντολόγιο περιλαμβάνεται, ωσ ειδικι παράγραφοσ, ςτο κανονιςμό λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α.. Στθν 
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προςφορά του ο Ράροχοσ πρζπει να περιγράφει το απαιτοφμενο προςωπικό το οποίο κα απαςχολείται 

αποκλειςτικά ςτον Χ.Υ.Τ.Α. Το ςφνολο του προςωπικοφ οφείλει να βρίςκεται κακθμερινά ςτον Χ.Υ.Τ.Α.. 

2.5 ΕΚΣΑΚΣΑ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ 

Απαραίτθτθ για τθν ορκι λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., είναι θ φπαρξθ ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων 

περιςτατικϊν, το οποίο κα περιλαμβάνει ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ των παρακάτω πικανϊν εκτάκτων 

περιςτατικϊν: 

1.   Ρροςζλευςθ μεγάλθσ ποςότθτασ απορριμμάτων 

2.   Ζλλειψθ υλικοφ επικάλυψθσ 

3.   Ρυρκαγιά ςτο Χ.Υ.Τ.Α. 

4.   Συνεχισ βροχόπτωςθ 

5.   Αςτοχία μθχανιματοσ 

6.   Ζξωκεν παρεμβάςεισ αναρμοδίων 

7.   Εντοπιςμόσ διαρροισ ςτραγγιςμάτων 

8.   Εντοπιςμόσ ςυγκζντρωςθσ  βιοαερίου 

Το ςχζδιο αυτό πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο: 

o τθν ονομαςία του πικανοφ περιςτατικοφ και τθν περιγραφι του, 

o τθν αιτιολόγθςθ τθσ εμφάνιςθσ του, 

o τισ ςυνζπειεσ που μπορεί να προκαλζςει και 

o τον τρόπο αντιμετϊπιςισ του. 

2.6 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ο Κανονιςμόσ λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α. κα περιλαμβάνει το ςφνολο των κανόνων που ρυκμίηουν: 

1.  Τισ ςχζςεισ των εργαηομζνων του Χ.Υ.Τ.Α. μεταξφ τουσ, προσ τθν υπθρεςία και προσ τουσ χριςτεσ του 

Χ.Υ.Τ.Α. 

2.   Τισ υποχρεϊςεισ των τρίτων προσ τoν Χ.Υ.Τ.Α. 

3.   Μερικοφσ ειδικοφσ όρουσ και ρυκμίςεισ (ειδικζσ διατάξεισ). 

4.   Τθ διαδικαςία αςφάλειασ και φφλαξθσ του Χ.Υ.Τ.Α. 

5.   Ηθτιματα αςφάλειασ ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων και χρθςτϊν του Χ.Υ.Τ.Α. 

6.   Ηθτιματα περιοδικοφ χαρακτιρα ςε προςάρτθμα. 

Ο κανονιςμόσ λειτουργίασ κα πρζπει να εγκρικεί από τα αρμόδια όργανα του Εργοδότθ, να διατθρείται ςτο 

αρχείο του Χ.Υ.Τ.Α. και να ανακεωρείται τακτικά ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ λειτουργίασ. 

Ο κανονιςμόσ που κα προτακεί, κα πρζπει να κινείται προσ τισ ακόλουκεσ κατευκφνςεισ: 

2.6.1 Τποχρεϊςεισ των χρθςτϊν του Χ.Τ.Σ.Α. 

Οι κανόνεσ που διζπουν τισ υποχρεϊςεισ των χρθςτϊν του Χ.Υ.Τ.Α. κα αφοροφν ςτα εξισ: 

o Ρροςζλευςθ ςτο χϊρο. 

o Ρροςκόμιςθ απορριμμάτων. 

o Απόφανςθ προσ τα αρμόδια όργανα του Χ.Υ.Τ.Α. 

o Συμμόρφωςθ με υποδείξεισ των επιτόπου οργάνων. 

o Εκπλιρωςθ οικονομικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ. 

o Συμμόρφωςθ με όλεσ τισ διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. 

2.6.2 Τποχρεϊςεισ των επιςκεπτϊν του Χ.Τ.Σ.Α. 
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Οι κανόνεσ που διζπουν τισ υποχρεϊςεισ των επιςκεπτϊν του Χ.Υ.Τ.Α. κα αφοροφν ςτα εξισ: 

o Ρριν από κάκε επίςκεψθ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν ανάλογθ άδεια επίςκεψθσ ςτο χϊρο, από τουσ 

αρμόδιουσ του Φορζα  ςε ςυνεννόθςθ πάντα με τον επόπτθ του Χ.Υ.Τ.Α . 

o Θα προςζρχονται ςτο πλαίςιο του ιςχφοντοσ ωραρίου λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α. 

o Θα απευκφνονται προσ το αρμόδιο όργανο του Χ.Υ.Τ.Α. και κα το ενθμερϊνουν για τθ νομιμότθτα τθσ 

επίςκεψισ τουσ και το αντικείμενό τθσ. 

o Θα ςυνοδεφονται από το αρμόδιο όργανο του Χ.Υ.Τ.Α. 

o Θα ςυμμορφϊνονται με το κακεςτϊσ των μζτρων ατομικισ αςφάλειασ. 

o Θα ςυμμορφϊνονται με τισ ειδικζσ διατάξεισ. 

o Θα κοινοποιοφν τα ςυμπεράςματα τθσ επίςκεψισ τουσ. 

Σε περίπτωςθ που ο επιςκζπτθσ είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται αδειοδότθςθ για τθν επίςκεψι 

του. Εν όψει όμωσ τθσ επικείμενθσ ζναρξθσ του ελζγχου επιβάλλεται να ενθμερωκοφν οι αρμόδιοι Ρροϊςτάμενοι 

του Φορζα Διαχείριςθσ. 

2.6.3  Ειδικζσ διατάξεισ 

Οι ειδικζσ διατάξεισ είναι ςυνικωσ απαγορευτικοφ ι αποτρεπτικοφ χαρακτιρα και αφοροφν κυρίωσ: 

1.  Στθν απαγόρευςθ παρουςίασ αναρμοδίων προςϊπων ςτο Χ.Υ.Τ.Α  ι διζλευςι τουσ από αυτόν. 

2. Στθν απαγόρευςθ διαλογισ υλικϊν που απορρίπτονται ςτο χϊρο διάκεςθσ κακϊσ και εξαγωγισ 

απομάκρυνςισ τουσ από αυτόν. 

3. Στθν κακιζρωςθ ειδικισ διαδικαςίασ και τυπικοφ για τθν καταςτροφι υλικϊν με εμπορικι αξία που 

προςκομίηονται ςτον Χ.Υ.Τ.Α.. 

4.  Στθ κζςπιςθ διοικθτικϊν και αςτικϊν κυρϊςεων κατά των παραβατϊν των ειδικϊν διατάξεων και των 

άλλων όρων του κανονιςμοφ λειτουργίασ. 

2.6.4 Μζτρα αςφάλειασ και φφλαξθσ χωρϊν 

Τα μζτρα αςφάλειασ και φφλαξθσ του Χ.Υ.Τ.Α. αφοροφν κυρίωσ ςτθν προςταςία τουσ ζναντι κλοπισ, 

βανδαλιςμοφ, πυρκαγιάσ. Τθν ευκφνθ γι’ αυτά ζχει ο Ράροχοσ. Βλάβεσ ςτον Χ.Υ.Τ.Α. λόγω ακραίων καιρικϊν 

φαινομζνων βαρφνουν τον Ράροχο μόνο εάν προκφπτει ευκφνθ του και πλθμμελισ εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων 

του. Σε αντίκετθ περίπτωςθ βαρφνουν τον Εργοδότθ.  

2.6.5 Ατομικι αςφάλεια και προςταςία 

Θ ατομικι αςφάλεια και προςταςία των εργαηομζνων και των χρθςτϊν του Χ.Υ.Τ.Α. επιδιϊκεται με 

κανονιςμοφσ και μζτρα που διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

1. Στουσ κανόνεσ που κεςπίηουν και διαμορφϊνουν ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ, όςον 

παρευρίςκονται ςτον Χ.Υ.Τ.Α. με ςτόχο να ελαχιςτοποιθκοφν οι κίνδυνοι για τθν δικι τουσ αςφάλεια. 

2.   Στο ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί θ αςφάλεια ζναντι 

ατυχιματοσ. 

Σε  κάκε περίπτωςθ πρζπει να τθρείται όλθ θ νομοκεςία περί υγιεινισ και αςφάλειασ. 

3. ΤΝΣΘΡΘΘ ΕΡΓΩΝ Χ.Τ.Σ.Α. 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ  χωρίηονται ςε δφο γενικζσ κατθγορίεσ:  

Α)          Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ και 

Β)          Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ γενικότερου περιβάλλοντοσ χϊρου και ζργων υποδομισ. 
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Οι εργαςίεσ ςυντήρηςησ του εξοπλιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ, 

διακρίνονται ςε: 

1.   Τακτικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, οι οποίεσ κα πρζπει να γίνονται πιςτά και ςφμφωνα με τα αναλυτικά 

εγχειρίδια των προμθκευτϊν. 

2.   Ζκτακτεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, οι οποίεσ κα πραγματοποιοφνται όταν κα παρατθρείται κάποιο ζκτακτο 

πρόβλθμα ι βλάβθ. 

Θ ςυντιρθςθ (τακτικι και ζκτακτθ) του εξοπλιςμοφ, κφριου και βοθκθτικοφ, κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

των καταςκευαςτϊν του και με γνιςια εξαρτιματα. Οι εργαςίεσ ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ βαςικοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. 

αντλίεσ) κα γίνονται από τον προμθκευτι, καταςκευαςτι ι εξουςιοδοτθμζνο επίςθμο αντιπρόςωπο του και 

κα χρθςιμοποιοφνται γνιςια εξαρτιματα και ανταλλακτικά. 

Οι εργαςίεσ ςυντήρηςησ του γενικότερου περιβάλλοντοσ χώρου και των ζργων υποδομήσ, ςυνίςτανται ςτα 

ακόλουκα: 

1.Συντιρθςθ ζργων οδοποιίασ – κακαριςμόσ και αποκατάςταςθ φκορϊν του οδικοφ δικτφου. 

2.Συντιρθςθ ζργων αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν (κλαδιά, χϊματα, κ.λπ.) και 

τθν αποκατάςταςθ φκορϊν. 

3.Συντιρθςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςτραγγιςμάτων. 

4.Γενικι ςυντιρθςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και λοιπϊν ζργων υποδομισ – αποκατάςταςθ κάκε είδουσ 

φκοράσ ι και βλάβθ, οι τυχόν απαιτοφμενεσ αποκαταςτάςεισ των χρωματιςμϊν των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν 

επιφανειϊν όλων των κτιρίων και των δεξαμενϊν, των επιχριςμάτων, θ βαφι των εμφανϊν ςιδθρϊν ςτοιχείων, 

όπου απαιτείται. 

5.Κακαριςμόσ χϊρου, περίφραξθσ  και αντιπυρικισ ηϊνθσ από ελαφρά αντικείμενα και χόρτα, γενικόσ τακτικόσ 

ζλεγχοσ και κακαριςμόσ του περιβάλλοντοσ χϊρου. 

6.Συντιρθςθ των δικτφων φδρευςθσ, πυρόςβεςθσ, πυραςφάλειασ, αποχζτευςθσ, θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ και 

όλων των εγκαταςτάςεων που υπάρχουν ςτον χϊρο. 

7.Τακτικό πλφςιμο εκτεκειμζνων επιφανειϊν, όπωσ των χϊρων δειγματολθψίασ, ηυγιςτθρίου κτλ. 

Και ςε αυτι τθ περίπτωςθ οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ μπορεί να είναι τακτικζσ και ζκτακτεσ. 

Ο Ράροχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί όλεσ τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και να εξαςφαλίηει τα απαιτοφμενα 

υλικά (π.χ. ανταλλακτικά) για τθν εκτζλεςι τουσ. Θ τακτικι ςυντιρθςθ κα πρζπει να εκτελείται βάςει 

ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ, το οποίο κα διακζτει ο Ράροχοσ ςτα αρχεία του. Το πρόγραμμα κα 

περιλαμβάνει μία καταγραφι των ςτοιχείων προσ ςυντιρθςθ, κακοριςμό τθσ ςυχνότθτασ των εργαςιϊν και 

οδθγίεσ για τθν εκτζλεςι τουσ. Συγκεκριμζνα, υποχρεοφται να ςυμπλθρϊνει ανελλιπϊσ το θμερολόγιο 

ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ, το οποίο κα περιλαμβάνει Τεχνικό Δελτίο Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ και Δελτίο 

Αναφοράσ Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν. 

Θ ςυχνότθτα των ςυντθριςεων κα πρζπει να εξαςφαλίηει ότι δεν κα διακόπτεται θ λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα καταγράφονται ςτο μθτρϊο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, όπωσ και για το ςυνολικό 

ζργο του Χ.Υ.Τ.Α. 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ 

Ζνα ςοβαρότατο κζμα που άπτεται τθσ περιβαλλοντικά αςφαλοφσ ςυμπεριφοράσ ενόσ χϊρου υγειονομικισ 

ταφισ απορριμμάτων είναι αυτό τθσ επιτιρθςισ του, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του όςο και μετά 

τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν αποκατάςταςθσ.  

Θ περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ του Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχϊρου κα γίνεται όπωσ ορίηεται ςτθν ιςχφουςα Α.Ε.Ρ.Ο του 

Χ.Υ.Τ.Α.  
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Σφμφωνα με τθν ζγκριςθ των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του Χ.Υ.Τ.Α, ςτα πλαίςια του ελζγχου, τθσ επιτιρθςθσ και 

τθσ παρακολοφκθςθσ ενόσ Χ.Υ.Τ.Α., πρζπει να εκτελείται ζνα ελάχιςτο πρόγραμμα μετριςεων ςυγκεκριμζνων 

παραμζτρων με ςκοπό τον ζλεγχο των διαδικαςιϊν μζςα ςτο Χ.Υ.Τ.Α. και τον ζλεγχο τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των 

ςυςτθμάτων που κα ζχουν εγκαταςτακεί για τθν προςταςία τθσ ευρφτερθσ περιοχισ από πικανι ρφπανςθ. 

Για το ςκοπό αυτό, ο Ράροχοσ κα πρζπει να διακζτει ςτα αρχεία του, κατά τθ λειτουργία του χϊρου: 

1.Ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό για τθν αςφάλεια τθσ ποιότθτασ του Χ.Υ.Τ.Α., με το ςφςτθμα παρακολοφκθςισ 

του και τθ βάςθ δεδομζνων παρακολοφκθςθσ. 

2.Ρρόγραμμα επεμβάςεων ςε περίπτωςθ που παρατθρθκοφν αλλαγζσ τθσ αρχικισ διαμόρφωςθσ του Χ.Υ.Τ.Α. 

3.Ρρόγραμμα άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ πυρκαγιϊν ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου, τθσ 

Ρεριφζρειασ και τθσ Ρυροςβεςτικισ. 

4.Ρρόγραμμα αποκατάςταςθσ τθσ ποιότθτασ των υπογείων υδάτων. 

5.Ρρόγραμμα εναλλακτικϊν επανορκωτικϊν μζτρων ςε περίπτωςθ αςτοχίασ τθσ ςτεγάνωςθσ. 

Ο Ράροχοσ κα πρζπει να ενθμερϊνει τον Εργοδότθ ςχετικά με τισ τυχόν ςοβαρζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον που διαπιςτϊνονται κατά τισ διαδικαςίεσ ελζγχου και παρακολοφκθςθσ, και να ςυμμορφϊνεται με 

τθν απόφαςθ των αρμόδιων αρχϊν όςον αφορά το είδοσ και το χρονοδιάγραμμα των λθπτζων επανορκωτικϊν 

μζτρων. Οι δαπάνεσ των μζτρων, ςε βακμό που οφείλονται ςτθ λειτουργία του κυττάρου, βαρφνουν τον Ράροχο. 

4.1      Πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 

Στο πρόγραμμα περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου, ο Ράροχοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιςτο τα ακόλουκα: 

 Ζλεγχο και παρακολοφκθςθ είδουσ και ποιότθτασ ειςερχομζνων αποβλιτων. 

 Ραρακολοφκθςθ μετεωρολογικϊν δεδομζνων. 

 Ζλεγχο υπογείων υδάτων (ζλεγχοσ διαρροισ ςτραγγιςμάτων). 

 Ζλεγχο επιφανειακϊν υδάτων. 

 Ζλεγχο ποιότθτασ υγρϊν αποβλιτων (ςτραγγιςμάτων) και επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων. 

 Ζλεγχο βιοαερίου. 

 Ζλεγχο αζριων εκπομπϊν. 

 Ζλεγχο οςμϊν και κορφβου. 

 Ζλεγχο όγκου χϊρου υγειονομικισ ταφισ και κακιηιςεων 

 Καταγραφι όλων των μετριςεων ςε μία βάςθ δεδομζνων. 

Επιπλζον κα περιλαμβάνει: 

 τισ μετροφμενεσ παραμζτρουσ για κάκε φαινόμενο υπό παρακολοφκθςθ, 

 τθ ςυχνότθτα των μετριςεων, 

 τισ μεκόδουσ δειγματολθψίασ και μετριςεων και 

 τον εξοπλιςμό δειγματολθψίασ και μζτρθςθσ. 

Πλεσ οι απαιτοφμενεσ μετριςεισ, αναλφςεισ και ζλεγχοι κα γίνονται με τθν ευκφνθ του Ραρόχου, είτε με 

εξοπλιςμό που διακζτει ο ίδιοσ ο Ράροχοσ, είτε ςε ειδικευμζνα εργαςτιρια. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ράροχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό, για τθν πλιρθ και ορκι εκτζλεςθ των 

προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ και ελζγχου.  

Πλεσ οι δειγματολθψίεσ, μετριςεισ και αναλφςεισ κα πρζπει να γίνονται με εγκεκριμζνεσ πρότυπεσ μεκόδουσ. 
Απαιτείται αυςτθρι τιρθςθ ςυγκεκριμζνου πρωτοκόλλου κατά τισ δειγματολθψίεσ/μετριςεισ/αναλφςεισ, τθν 

καταχϊρθςθ ςτοιχείων και τθ διατιρθςθ των αποτελεςμάτων. 
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Στθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν οι παράμετροι που πρζπει να παρακολουκοφνται κατ’ ελάχιςτο, για να 

υπάρχει μία ολοκλθρωμζνθ καταγραφι τθσ εξζλιξθσ των φυςικοχθμικϊν και μθχανικϊν διεργαςιϊν που 

ςυντελοφνται  ςε ζναν οργανωμζνο χϊρο υγειονομικισ ταφισ. 

4.1.1  Ζλεγχο και παρακολοφκθςθ είδουσ και ποιότθτασ ειςερχομζνων αποβλιτων 

Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ ΘΡ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002):  

α) Κάκε φορτίο αποβλιτων που φκάνει ςτθν είςοδο του ζργου πρζπει να υποβάλλεται ςε επαλικευςθ επιπζδου 

3, δθλαδι επιτόπια επαλικευςθ-εξακρίβωςθ με ταχεία μζκοδο - κατά πόςο τα απόβλθτα ςυμμορφϊνονται με 

τθν περιγραφι των ςυνοδϊν εγγράφων. 

 β) Για να εξακολουκεί να γίνεται αποδεκτόσ ο τφποσ αποβλιτων που διατίκενται ςτον Χ.Υ.Τ.Α.  κα υποβάλλεται 

τακτικά, ςτο μζτρο του δυνατοφ (πχ ετθςίωσ) ςε δοκιμι επιπζδου 2 (ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ), ςφμφωνα με τθν 

ΚΥΑ ΘΡ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002).  

Θ δομι και θ ςφνκεςθ του φορτίου αποβλιτων του Χ.Υ.Τ.Α. κα μετρϊνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

Ρεριοδικά, αλλά και κατά περίπτωςθ, όπου και όποτε κρίνεται απαραίτθτο, κα διενεργοφνται δειγματολθψίεσ 

ςτο φορτίο των απορριμματοφόρων.  

Οι διαδικαςίεσ ελζγχου και παρακολοφκθςθσ κατά τισ φάςεισ λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α. κα γίνονται ςφμφωνα με 

το Ραράρτθμα III τθσ ΚΥΑ ΘΡ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002). 

Οι μζκοδοι δειγματολθψίασ, αναλφςεων και μετριςεων που κα εφαρμόηονται κα είναι πρότυπεσ και διεκνϊσ 

δόκιμεσ. Θ δειγματολθψία κα περιλαμβάνει όλθ τθν επιφάνεια και το ςϊμα του Χ.Υ.Τ.Α., ϊςτε να υπάρχει 

αντιπροςωπευτικι μαρτυρία για το ςφνολο των υλικϊν απόκεςθσ. 

4.1.2 Παρακολοφκθςθ μετεωρολογικϊν δεδομζνων 

Μία ςθμαντικι ομάδα παραμζτρων που παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτισ διεργαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα ςε ζναν 

Χ.Υ.Τ.Α. είναι οι μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ. Τα μετεωρολογικά δεδομζνα είναι αυτά που φαίνονται ςτον 

επόμενο πίνακα: 

ΡΑΑΜΕΤΟΙ ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ 

 

Φψοσ ατμοςφαιρικϊν κατακρθμνιςμάτων 

 

Κακθμερινά,  
 

Θερμοκραςία ( max, min, ϊρα 14.00 ΩΚΕ) 
 

Κακθμερινά 
 

Διεφκυνςθ και ζνταςθ κυριαρχοφντων ανζμων 
 

Κακθμερινά 
 

Εξάτμιςθ 
 

Κακθμερινά 
 

Ατμοςφαιρικι υγραςία (ϊρα 14.00 ΩΚΕ) 
 

Κακθμερινά 
 

Τα δεδομζνα αυτά κα προζρχονται από τον πλθςιζςτερο ςτακμό τθσ Ε.Μ.Υ. 

4.1.3 Ζλεγχοσ υπόγειων υδάτων – διαρροισ ςτραγγιςμάτων 

Ο ζλεγχοσ τθσ διαρροισ ςτραγγιςμάτων πραγματοποιείται μζςω παρακολοφκθςθσ των υπογείων υδάτων του 

υδροφόρου ορίηοντα. 

Για τον ςχεδιαςμό του ελζγχου απαιτείται θ επίγνωςθ του άμεςου ι ζμμεςου κινδφνου ρφπανςθσ των 

υπογείων υδάτων και να γίνεται επιςτάμενοσ ζλεγχοσ ςχετικά με τθν πικανι ρφπανςθ ι/και μόλυνςθ του 

εδάφουσ και των υπόγειων υδάτων από τυχοφςα διαρροι ςτραγγιςμάτων. 
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Οι παράμετροι ελζγχου για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφνκεςθσ των υπογείων υδάτων ορίηονται από τθν  Α.Ε.Ρ.Ο. 

του Χ.Υ.Τ.Α. και τθν ΚΥΑ 114218/1997. 

 Θ ςυχνότθτα των μετριςεων φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα 

 
 

 

 

 

4.1.4 Ζλεγχοσ επιφανειακϊν υδάτων  

Ο ζλεγχοσ των επιφανειακϊν υδάτων κα διεξάγεται ςε τρία τουλάχιςτον ςθμεία παρακολοφκθςθσ, ζνα ανάντθ 

και δφο κατάντθ του Χ.Υ.Τ.Α. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των επιφανειακϊν υδάτων και τον ζλεγχο πικανϊν διαρροϊν 

ςτραγγιςμάτων μποροφν να διενεργοφνται οι αναλφςεισ που προβλζπονται και για τα υπόγεια φδατα. 

Ο όγκοσ και θ ςφνκεςθ των επιφανειακϊν υδάτων κα ελζγχονται ανά τρίμθνο. 

4.1.5 Ζλεγχοσ ποιότθτασ υγρϊν αποβλιτων (ςτραγγιςμάτων) και επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων 

Στουσ Χ.Υ.Τ.Α. ο ζλεγχοσ των ςτραγγιςμάτων διενεργείται μζςω τθσ δειγματολθψίασ και παρακολοφκθςθσ από 

τα φρεάτια ελζγχου ςτραγγιςμάτων. Από τα φρεάτια αυτά κα είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ των ςτραγγιςμάτων, 

όπου υπάρχει δυνατότθτα αναρρόφθςισ τουσ με αντλία ςε περίπτωςθ που αυτό κρικεί αναγκαίο. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των ςτραγγιςμάτων μποροφν να διενεργοφνται οι αναλφςεισ που 

προβλζπονται και για τα υπόγεια φδατα. Θ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ και ανάλυςθσ τθσ μζςθσ ςφνκεςθσ κα 

γίνονται μθνιαίωσ για τον όγκο των ςτραγγιςμάτων και ανά τρίμθνο για τθν ςφνκεςθ των ςτραγγιςμάτων. 

Στθν ζξοδο τθσ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ κα πρζπει να μετρϊνται ανά μινα, πλζον των ανωτζρω, οι παράμετροι 

για τισ οποίεσ αναφζρονται οριακζσ τιμζσ ςτθν με αρ. 5662/1988ΦΕΚ 464/Β/7-7-1988) Απόφαςθσ Νομάρχθ 

Ριερίασ. 

4.1.6 Ζλεγχοσ βιοαερίου 

Ο Ράροχοσ πρζπει να παρουςιάςει πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ και ζγκαιρου εντοπιςμοφ τυχόν μεγάλων 

ςυγκεντρϊςεων βιοαερίου. Θα πρζπει να τοποκετιςει ςε κατάλλθλα ςθμεία ανιχνευτζσ αερίου. 

Εφόςον εντοπιςτεί βιοαζριο κα πρζπει να μετρϊνται καταρχιν οι εξισ παράμετροι:  

 μεκάνιο,  

 διοξείδιο του άνκρακα,  

 οξυγόνο.  

μακροπρόκεςμα πρζπει να μετρϊνται και  

  υδρογόνο 

 υδρόκειο 

 ολικό χλϊριο,  

 ολικό κείο,  

 άηωτο,  

 ολικό φκόριο,  

 βενηόλιο και  

 χλωροαικάνιο.  

Ανάλογα με τθν περίπτωςθ κα μετριοφνται και άλλα ςυςτατικά του βιοαερίου βάςει τθσ Α.Ε.Ρ.Ο  του Χ.Υ.Τ.Α. 

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ 
 

ΤΧΝΟΣΘΣΑ 
 

Στάκμθ υπογείων υδάτων 
 

Ανά εξάμθνο 
 

Σφνκεςθ υπογείων υδάτων 
 

Ανά εξάμθνο 
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Στθν περίπτωςθ κτιρίων που υπάρχουν ςε απόςταςθ μικρότερθ από 50m από τα όρια του χϊρου ταφισ κα 

υπάρξει μζριμνα για τθν προςταςία των κτιρίων αυτϊν από τυχόν διαφυγι του βιοαερίου. 

4.1.7 Ζλεγχοσ αερίων εκπομπϊν 

Θ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ των δυνθτικϊν εκπομπϊν αερίων και ατμοςφαιρικισ πίεςθσ κατά τθ φάςθ 

λειτουργίασ κα είναι μθνιαία. 

4.1.8 Ζλεγχοσ οςμϊν και κορφβου 

Θα εξαςφαλιςκεί θ λειτουργία κινθτϊν μονάδων μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ και ακουςτικοφ 

περιβάλλοντοσ. Θα λθφκεί μζριμνα ϊςτε οι κινθτζσ μονάδασ κατά το δυνατόν και κατά προτεραιότθτα, να 

μετροφν ςτουσ πλθςιζςτερουσ οικιςμοφσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ επικρατοφντεσ ανζμουσ. Το είδοσ των προσ 

μζτρθςθ ρφπων. Θ μζκοδοσ και τα χαρακτθριςτικά μζτρθςθσ πρζπει να είναι αυτά του Εκνικοφ Δικτφου 

μζτρθςθσ ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ. 

Ο ζλεγχοσ κα γίνεται περιμετρικά του χϊρου του Χ.Υ.Τ.Α. ςε εξαμθνιαία βάςθ. 

4.1.9 Ζλεγχοσ όγκου χϊρου υγειονομικισ ταφισ και κακιηιςεων 

Ζλεγχοσ κακιηιςεων 

Θα υπάρχει πρόγραμμα μετριςεων των κακιηιςεων (ολικϊν ι και διαφορικϊν) του Χ.Υ.Τ.Α. και κα λαμβάνονται 

μζτρα κατά τθν λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται τα φαινόμενα κακιηιςεων και να 

αποφευχκοφν τυχόν παραμορφϊςεισ ςτο υλικό επικάλυψθσ και ςτα ςτεγανωτικά ςυςτιματα ςτο ςϊμα του 

Χ.Υ.Τ.Α. 

Ζλεγχοσ δομισ και ςφνκεςθσ απορριμματικοφ όγκου 

Θα πρζπει ςε ετιςια βάςθ να προςδιορίηεται θ δομι και θ ςφνκεςθ του όγκου τθσ υγειονομικισ ταφισ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΚΥΑ 29407/3508/2002 Ραράρτθμα ΙΙΙ παρ. Β5. Ειδικότερα κα προςδιορίηεται 

θ επιφάνεια που ζχει καλυφτεί με απόβλθτα, ο όγκοσ και θ ςφνκεςθ των αποβλιτων, θ μζκοδοσ απόκεςθσ, 

ο χρόνοσ και θ διάρκεια απόκεςθσ και κα υπολογίηεται θ απομζνουςα διακζςιμθ χωρθτικότθτα. 

4.1.10 Εςωτερικόσ ζλεγχοσ 

Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι τθσ διαχρονικισ ςυμπεριφοράσ του Χ.Υ.Τ.Α. και ςτθν 

απόδειξθ ότι τθροφνται οι περιβαλλοντικοί όροι. 

Ο Ράροχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων και μετριςεων και πρζπει να μεριμνά για τθ 

διακεςιμότθτα και ςωςτι λειτουργία των οργάνων μζτρθςθσ. 

Οι ζλεγχοι που κα πραγματοποιοφνται ζχουν κυρίωσ ςχζςθ με τα ακόλουκα: 

 Τθν λειτουργικι ικανότθτα των αγωγϊν ςυλλογισ και απομάκρυνςθσ ςτραγγιςμάτων. Ο ζλεγχοσ γίνεται 

ςε ετιςια βάςθ. 

  Τθν ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ ςυλλογισ όμβριων (κυρίωσ κακάριςμα από προςχϊςεισ και φερτά υλικά),  

 Τθν ςυντιρθςθ του οδικοφ δικτφου.  

 Τθν λιψθ των κατάλλθλων μζτρων για τυχόν κατολιςκιςεισ του εδάφουσ ι του απορριμματικοφ 

ανάγλυφου του Χ.Υ.Τ.Α. 

 με βάςθ τθν εγκατάςταςθ κατάλλθλων διατάξεων και τθν παρακολοφκθςθ των μετεωρολογικϊν 

παραμζτρων τθσ περιοχισ κα ελζγχεται το υδρολογικό ιςοηφγιο του Χ.Υ.Τ.Α. και με τα ςτοιχεία αυτά κα 

κακορίηεται θ ποςότθτα των επεξεργαςμζνων ςτραγγιςμάτων που απαιτείται να ανακυκλοφορεί ςτο ςϊμα 

του Χ.Υ.Τ.Α. για τθ διατιρθςθ τθσ επικυμθτισ υγραςίασ του. 

5. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ 
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5.1   ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΘ ΩΜΩΘ 

Θ μονάδα επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων ςτο Χ.Υ.Τ.Α. Λιτόχωρου είναι εκτόσ λειτουργίασ κακϊσ είναι ατελισ 

καταςκευι και για τον λόγο αυτό ο Φορζασ ζχει προμθκευτεί μία compact μονάδα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ που 

επεξεργάηεται τα ςυλλεχκζντα ςτραγγίςματα, θ οποία ζχει δυνατότθτα επεξεργαςίασ θμερθςίωσ, κατϋ 

ελάχιςτον, ποςότθτεσ ςτραγγιςμάτων 50 m3/d ςε 24ϊρθ λειτουργία και 45 m3/d ςε 22ϊρθ λειτουργία και 

αποτελείται από τρία ςτάδια επεξεργαςίασ μζςω μεμβρανϊν αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ τριϊν περαςμάτων. 

Για τθ λειτουργία τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ, ο Ράροχοσ είναι υπεφκυνοσ να εκτελεί τακτικά ι και ςε 

θμεριςια βάςθ, μία ςειρά από χειριςμοφσ, επιτθριςεισ, ςυντθριςεισ και ελζγχουσ. Γνϊμονασ ςε αυτό κα είναι θ 

εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν, με τον οικονομικότερο και τεχνικά αρτιότερο δυνατό τρόπο, με 

ελαχιςτοποίθςθ των οχλιςεων από οςμζσ, κορφβουσ κλπ. και με τιρθςθ όλων των κανονιςμϊν αςφαλείασ και 

υγιεινισ. 

Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν λειτουργίασ τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ, ο Ράροχοσ κα πρζπει να 

ςυντάξει πρόγραμμα, ςτο οποίο κα περιγράφονται αναλυτικά τα ςτάδια επεξεργαςίασ, κα γίνονται οι 

απαιτοφμενοι υπολογιςμοί και κα καταγράφονται οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ κακϊσ και θ ςυχνότθτα αυτϊν.  

Θ λειτουργία και ςυντιρθςθ (τακτικι και ζκτακτθ) του εξοπλιςμοφ κφριου και βοθκθτικοφ, του 

χρθςιμοποιοφμενου κατά τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ αλλά και του εφεδρικοφ, κα γίνεται ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν του και με γνιςια εξαρτιματα.  

Θ ςυντιρθςθ μπορεί να περιλαμβάνει αντικατάςταςθ μικρϊν ςτοιχείων (πχ βίδεσ, παξιμάδια, τςιμοφχεσ 

λιπαντικά, αντιψυκτικά κλπ) κακϊσ και αποκατάςταςθ μονϊςεων, διαρροϊν εξοπλιςμοφ και ςωλθνϊςεων, 

κακϊσ επίςθσ αποκατάςταςθ των ζργων υποδομισ και λοιπζσ παρόμοιεσ εργαςίεσ που απαιτοφνται, τόςο για 

τθν καλι και ομαλι λειτουργία, όςο και τθν ςυνολικι καλι εμφάνιςθ του χϊρου τθσ εγκατάςταςθσ. 

Οι εργαςίεσ ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ βαςικοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. αντλίεσ) κα γίνονται από τον προμθκευτι, 

καταςκευαςτι ι εξουςιοδοτθμζνο επίςθμο αντιπρόςωπο του και κα χρθςιμοποιοφνται γνιςια εξαρτιματα και 

ανταλλακτικά. Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα καταγράφονται ςτο μθτρϊο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, όπωσ και 

για το ςυνολικό ζργο του Χ.Υ.Τ.Α. Θα πρζπει να διαςφαλίηεται θ άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν 

αυτοματιςμοφ και θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και αλλαγζσ ςτο λογιςμικό ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, το ηθτοφμενο είναι με ςωςτι επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ και τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, οι 

βλάβεσ να περιορίηονται ςτο ελάχιςτο και να βελτιςτοποιείται θ απόδοςθ τθσ μονάδασ. 

5.2   ΔΙΑΘΕΘ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ 

Σφμφωνα με τθν Α.Ε.Ρ.Ο. του Χ.Υ.Τ.Α., θ τιρθςθ τθσ οποίασ είναι υποχρεωτικι κακόλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ 

του Χ.Υ.Τ.Α. θ περίςςεια τθσ εκροισ των επεξεργαςμζνων ςτραγγιςμάτων, κα διατίκεται ςτο φυςικό αποδζκτθ 

(ρζμα Μαυρόλογγοσ). Θ ποιότθτα και ςφνκεςθ των επεξεργαςμζνων ςτραγγιςμάτων πρζπει να είναι ςφμφωνθ 

με τα παρακάτω όρια: 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΣΙΜΘ 

Βιοχθμικά Απαιτοφμενο Οξυγόνο (BOD5) ≤ 10 mg/l 

Χθμικά Απαιτοφμενο Οξυγόνο (COD) ≤ 70 mg/l 

Αιωροφμενα ςτερεά (SS) ≤ 10 mg/l 

Ολικό άηωτο (ΤΝ) ≤ 15 mg/l 
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ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΣΙΜΘ 

Ολικόσ φϊςφοροσ (Τ) ≤ 2 mg/l 

TotalColi ≤ 50/100 mg/l 

Βαρζα Μζταλλα Απουςία αυτϊν 

Τοξικζσ και επικίνδυνεσ ουςίεσ:  Απουςία αυτϊν 

Ο Ράροχοσ κα διενεργεί μετριςεισ ςφμφωνα με το πρόγραμμα περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ προκειμζνου 

να διαπιςτωκεί ότι οι επεξεργαςμζνεσ εκροζσ δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα επιτρεπτά όρια ςφμφωνα με 

τθν Α.Ε.Ρ.Ο. του Χ.Υ.Τ.Α.  

Επιπροςκζτωσ, ο Ράροχοσ πρζπει να ελζγχει τθν παροχετευτικότθτα και να προβαίνει ςε εργαςίεσ κακαριςμοφ 

(αν απαιτθκεί) του αγωγοφ για τθν διάκεςθ τθσ εκροισ τθσ περίςςειασ των επεξεργαςμζνων ςτραγγιςμάτων 

ςτον αποδζκτθ. 

5.3   ΖΛΕΓΧΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΘ ΩΜΩΘ 

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ τθσ μονάδασ  περιλαμβάνει ζναν αρικμό αναλφςεων για τα 

ςτραγγίςματα που ζχουν ωσ ςτόχο: 

1. Τθν παρακολοφκθςθ του όγκου και τθσ ςφνκεςθσ των παραγόμενων ςτραγγιςμάτων, και τθν ςυςχζτιςθ 

των αποτελεςμάτων αυτϊν με τα χαρακτθριςτικά του απορριμματικοφ ςϊματοσ, 

2. Τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των επεξεργαςμζνων ςτραγγιςμάτων ςτθν ζξοδο τθσ μονάδασ. 

Το πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει ζνα πρόςκετο 

αρικμό ελζγχων που κα αφοροφν ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ και τθσ βζλτιςτθσ απόδοςισ τθσ 

βάςθ των εγχειριδίων του εξοπλιςμοφ τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τθν Α.Ε.Ρ.Ο. 

6. ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ – ΑΝΑΦΟΡΕ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕ Χ.Τ.Σ.Α. 

Κατά τθ λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., ο Ράροχοσ κα πρζπει να εκπονεί και να υποβάλλει τισ τεχνικζσ αναφορζσ και 

εκκζςεισ ςτουσ κατά περίςταςθ αρμόδιουσ φορείσ, κοινοποιϊντασ τισ ταυτόχρονα ςτον Φορζα, οι οποίεσ 

απαιτοφνται από τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία και αφοροφν ςε πλθροφορίεσ για τθν λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και 

τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων.  

Οι κυριότερεσ εκκζςεισ από αυτζσ τισ εκκζςεισ περιλαμβάνουν τα εξισ: 

1. Μζχρι τισ 8 Φεβρουαρίου κάκε ζτουσ, ςυμπλθρωμζνο το Ερωτθματολόγιο Σχετικά με τθν εφαρμογι τθσ 

Οδθγίασ 99/31/ΕΚ και τθσ Απόφαςθσ 2003/33/ΕΚ για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων  

2. Μζχρι τισ 31 Μαρτίου κάκε ζτουσ, ετιςια ζκκεςθ κατάςταςθσ του χϊρου, όπωσ προβλζπεται και με τα 

περιεχόμενα που αναφζρονται ςτθν Α.Ε.Ρ.Ο. του Χ.Υ.Τ.Α. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ράροχοσ κα πρζπει να 

ςυμμορφϊνεται με τθν ιςχφουςα Ρεριβαλλοντικι Νομοκεςία. 

3. Μζχρι τισ 10 Μαρτίου κάκε ζτουσ ςυμπλθρωμζνο το ερωτθματολόγιο που προβλζπεται από τον 

Κανονιςμό 166/2006/ΕΚ με τον οποίο κεςπίηεται το Ευρωπαϊκό Μθτρϊο Ζκλυςθσ και Μεταφοράσ φπων-Ε 

ΜΕΜ. 

4. Μθνιαία ζκκεςθ με τα θμεριςια ηυγολόγια των ειςερχομζνων απορριμμάτων, προσ τον αρμόδιο φορζα 

διαχείριςθσ του Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι ετιςιεσ εκκζςεισ πρζπει να φυλάςςονται επί μία δεκαετία. Οι μθνιαίεσ εκκζςεισ κα φυλάςςονται ςτα αρχεία 

του Ραρόχου, ςε θλεκτρονικι μορφι, για όλθ τθ διάρκεια τθσ εργολαβίασ του και τελικά κα παραδοκοφν ςτο 

Φορζα. 

Για τθν εκπόνθςθ των παραπάνω, ο Ράροχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί αρχείο για τον ζλεγχο των 

ειςερχομζνων φορτίων, τισ εργαςίεσ υγειονομικισ ταφισ, τθ διαχείριςθ του βιοαερίου και των ςτραγγιςμάτων, 
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τθ ςυντιρθςθ, τθ περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ κακϊσ επίςθσ όλα τα ζκτακτα ι δυςμενι περιςτατικά που 

αντιμετωπίςτθκαν.  

Στο αρχείο, κα καταγράφονται όλα τα πρωτογενι ςτοιχεία που αφοροφν ςτισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ και 

κα ακολουκεί επεξεργαςία και αξιολόγθςθ αυτϊν με κατάλλθλεσ ςτατικζσ μεκόδουσ. Πλα τα πρωτογενι και 

επεξεργαςμζνα ςτοιχεία κα φυλάςςονται ςτο χϊρο διοίκθςθσ του Χ.Υ.Τ.Α., για όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ 

του, υπό θλεκτρονικι μορφι και κα τίκενται ςτθ διάκεςθ κάκε αρμόδιασ υπθρεςίασ, όταν αυτό απαιτθκεί μετά 

και τθν ζγκριςθ του Φορζα. Ο Ράροχοσ πρζπει να περιγράψει ςτθ μελζτθ του με ςαφινεια τον τρόπο 

μθχανοργάνωςθσ του Χ.Υ.Τ.Α. 

Ιδιαίτερα για τισ εργαςίεσ ελζγχου των ειςερχομζνων φορτίων και υγειονομικισ ταφισ, ςτο μθτρϊο κα 

αναφζρονται θ ποςότθτα, θ φφςθ, θ προζλευςθ, τα φυςικά και χθμικά χαρακτθριςτικά και οι θμερομθνίεσ 

παραλαβισ . 

Τζλοσ, ο Ράροχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τισ ανανεϊςεισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εργολαβίασ του όλων των 

απαιτοφμενων αδειϊν. 

7. ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Θ εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ κα αφορά όλεσ τισ ειδικότθτεσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ και κα 

επιλζγεται για κάκε ειδικότθτα εργαηομζνου ανάλογα με το αντικείμενο εργαςίασ, το επίπεδο των γνϊςεϊν του 

και τθν εμπειρία του. Θ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων κα αρχίςει αμζςωσ μετά τθν πρόςλθψι τουσ, όπου κα 

ενθμερωκοφν για τα κακικοντά τουσ, τισ ιδιαιτερότθτεσ των εκτελοφμενων εργαςιϊν τουσ και για τουσ 

κινδφνουσ που ενδζχεται να παρουςιαςκοφν κατά τθν εργαςία. 

Στθ ςυνζχεια, κα πρζπει να εκπαιδεφονται κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, με βάςθ ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα 

που κα διακζτει ο Ράροχοσ, το οποίο κα δθμιουργθκεί βάςει των αναγκϊν του προςωπικοφ, τα λειτουργικά 

προβλιματα που αντιμετωπίηονται κτλ. 

Στα κζματα εκπαίδευςθσ μεταξφ άλλων κα περιλαμβάνονται: 

- Τα κακικοντα και οι ορκζσ πρακτικζσ κατά τθν εργαςία και τον χειριςμό μθχανθμάτων, εργαλείων κλπ 

- Το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο 

- Θ περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ 

- Τα μζτρα αςφάλειασ που πρζπει να λαμβάνονται κατά τθν εργαςία και τα ςχετικά μζτρα διάςωςθσ 

- Επιλεκτικά ςε εργαηόμενουσ, θ χριςθ οργάνων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ ςε 

εργαςιακοφσ χϊρουσ 

- Θ ςωςτι χριςθ των ςχετικϊν Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (πχ. αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν) ςφμφωνα και 

με τθ Οδθγία 89/656/ΕΟΚ 

- Θ τιρθςθ τθσ ατομικισ υγιεινισ και θ εφαρμογι Ρρϊτων Βοθκειϊν 

- Οι βλαπτικοί παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ ενδζχεται να εκτεκοφν, οι ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία 

τουσ και τα μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τουσ 

- Επίςθσ, τα μζτρα ατομικισ και ομαδικισ υγιεινισ τα οποία αναφζρονται ςτον Κανονιςμό. 

- Οι διαδικαςίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ 

Ο Ράροχοσ κα πρζπει να τθρεί μθτρϊο με τισ εκπαιδεφςεισ του προςωπικοφ που λαμβάνουν χϊρα. 

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΤ 

Θ ζλλειψθ κάκε υποδομισ ςτο κζμα τθσ ςυλλογισ και διαχείριςθσ του βιοαερίου, κακιςτοφν αδφνατθ τθν 

οποιαδιποτε λιψθ μζτρων για τθν διαχείριςθ του. Το κζμα κα λυκεί με τθν καταςκευι του νζου κυττάρου και τθν 
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αποκατάςταςθ του υφιςτάμενου, οπότε και κα καταςκευαςτεί δίκτυο ςυλλογισ βιοαερίου με γεωτριςεισ και 

εγκατάςταςθ πυρςοφ για τθν καφςθ του. 
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ΜΕΡΟ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

O προχπολογιςμόσ, για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α ςφμφωνα με τα 

απαιτοφμενα από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτοιχεία κόςτουσ: 

1. Κόςτοσ προςωπικοφ 

2. Ρρομικεια, μεταφορά και διάςτρωςθ υλικοφ επικάλυψθσ 

3. Κόςτοσ μίςκωςθσ μθχανθμάτων 

4. Κόςτοσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν κινθτοφ-ςτακεροφ εξοπλιςμοφ και 

υποδομϊν 

5. Λειτουργία και ςυντιρθςθ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ 

6. Εργαςτθριακζσ αναλφςεισ (περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ) 

7. Γενικά ζξοδα  

8. Αςφάλιςθ 

9. Μεταφορά ςτραγγιςμάτων  

2. ΑΝΑΛΤΘ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΟΤ 

Θ ανάλυςθ των ςτοιχείων κόςτουσ πραγματοποιικθκε με βάςθ τα τεχνικά δεδομζνα των εγκαταςτάςεων κακϊσ 

και το κόςτοσ λειτουργίασ τουσ.  

Κατά τον υπολογιςμό των παραπάνω ςτοιχείων κόςτουσ λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα δεδομζνα: 

υνολικι μζςθ ετιςια ποςότθτα απορριμμάτων:                   19.000 tn / y          

υντελεςτισ ςυμπίεςθσ κατά τθν ταφι                                     0,8 tn / m3 

Ροςοςτό απαιτοφμενου υλικοφ επικάλυψθσ                             15,00 % 

Ημζρεσ λειτουργίασ ανά εβδομάδα                                             6 και 7 τθν κερινι περίοδο (Ιοφνιο-Σεπτζμβριοο) 

Ϊρεσ λειτουργίασ ανά θμζρα                                                         1 βάρδια 8ωρθ/24ωρο Δευτζρα-Σάββατο  

                                                              και τθν κερινι περίοδο    2 βάρδιεσ 8ϊρεσ/24ωρο Δευτζρα-Σάββατο -  

                                                                                                             1 βάρδια 8ωρθ/24ωρο Κυριακι 

2.1 ΚΟΣΟ ΔΙΑΘΕΘ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 

2.1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ  

Το κόςτοσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κα βαρφνει τον Εργοδότθ. 

2.1.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Το κόςτοσ προςωπικοφ αφορά ςτθν μιςκοδοςία του απαραίτθτου προςωπικοφ για τθν ομαλι και αποδοτικι 

λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α και πιο αναλυτικά κατ ελάχιςτο:  

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΧΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ 

Επόπτθσ Μθχανικόσ 1 μινασ 14 

Φφλακασ - Ηυγιςτισ 3 μινασ 42 

Εργάτεσ 1 μινασ 14 

Εργάτεσ 1 μινασ 4 

2.1.2 ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΤΨΘ 
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Το κόςτοσ του υλικοφ επικάλυψθσ αφορά τθν προμικεια υλικοφ επικάλυψθσ των απορριμμάτων όπωσ 

προδιαγράφεται ςτθ μελζτθ, από αδειοδοτθμζνο δανειοκάλαμο κακϊσ και τθν μεταφορά και απόκεςθ του ςτον 

Χ.Υ.Τ.Α. 

2.1.3 ΚΟΣΟ ΜΙΘΩΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ 

Το κόςτοσ μίςκωςθσ των μθχανθμάτων αφορά τθν μίςκωςθ των μθχανθμάτων που είναι απαραίτθτα για τθν 

λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Στθν τιμι περιλαμβάνονται ο χειριςτισ/οδθγόσ, τα καφςιμα, θ απαραίτθτθ ςυντιρθςθ και 

οι ενδεχόμενεσ φυςιολογικζσ φκορζσ των μθχανθμάτων, τα τζλθ κυκλοφορίασ – αςφάλειεσ κλπ). Τα 

οχιματα/μθχανιματα που κατ’ ελάχιςτο απαιτοφνται θμερθςίωσ ςτο Χ.Υ.Τ.Α. είναι τα παρακάτω: 

 ζνασ (1) Ρροωκθτισ – ςυμπιεςτισ D8 (> 200HP) 

 ζνασ (1) Ρροωκθτισ – ςυμπιεςτισ  (64-150HP) 

 μία (1) κινθτι μονάδα πυρόςβεςθσ 

2.1.4 ΚΟΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΒΛΑΒΩΝ ΚΙΝΘΣΟΤ-ΣΑΘΕΡΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν αφορά το κόςτοσ ςυντιρθςθσ κινθτοφ – ςτακεροφ 

εξοπλιςμοφ και υποδομϊν κακϊσ και το κόςτοσ φκορϊν / αποκαταςτάςεων. Το εν λόγο κόςτοσ περιλαμβάνει κατ 

ελάχιςτο: 

 Κόςτοσ ςυντιρθςθσ  χϊρου/δικτφων 

 Κόςτοσ ςυντιρθςθσ οδοποιίασ 

 Κόςτοσ προμικειασ ςκφρων   

 Απεντόμωςθ 

2.1.5  ΚΟΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ (ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ) 

Το κόςτοσ περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ αφορά ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ (όπωσ πχ ζλεγχο ςτάκμθσ και 

ςφνκεςθσ υπόγειων υδάτων, ζλεγχο επιφανειακϊν υδάτων, ζλεγχο βιοαερίου, ζλεγχο μετεωρολογικϊν ςτοιχείων 

κλπ) όπωσ αυτζσ περιγράφονται αναλυτικά ςτθν μελζτθ, ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ και ςτθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. Ενδεικτικά αναφζρονται : 

ΕΙΔΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Επιφανειακά φδατα (ςε τρία ςθμεία ) 12 

Υπόγεια φδατα  (ςε τρία ςθμεία) 6 

Ζλεγχοσ καταλλθλότθτασ εδαφικοφ υλικοφ 12 

Βιοαζριο Χ.Υ.Τ.Α. 12 

Αζριο δείγμα ςτο μζτωπο εργαςίασ 2 

Αζριο δείγμα ςε χϊρουσ εργαςίασ 2 

Ζλεγχοσ κακιηιςεων/αποτφπωςθ χϊρου 4 

Μζτρθςθ ΑΣΑ 2 

2.1.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  

Το κόςτοσ γενικϊν εξόδων αφορά ςτθν κακθμερινι διοικθτικι λειτουργία των εγκαταςτάςεων (όπωσ αναλϊςιμα 

γραφείου, τθλεφωνία, διαδίκτυο, νερό, εργαςίεσ κακαριότθτασ κτιρίων και περιβάλλοντοσ χϊρου κτλ). 
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2.1.7 ΑΦΑΛΙΘ  

Θ αςφάλιςθ  είναι υποχρεωτικι, βαρφνει τον Ράροχο και ιςχφει κακϋ όλθ τθ διάρκεια Σφμβαςθσ του Ραρόχου με 

το Φορζα. Αφορά τθν αςφάλιςθ των εγκαταςτάςεων, του προςωπικοφ, μθχανθμάτων, αςτικι αςφάλεια ζναντι 

τρίτων, αςφάλιςθ κατά παντόσ κινδφνου και όποια άλλθ αςφάλιςθ απαιτθκεί. 

2.2 ΚΟΣΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ  

Αφορά τθν λειτουργία, μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ 50m3/d, υπολογίηοντασ μζςθ θμεριςια παροχι 

τουλάχιςτον 36 m3 για 330 θμζρεσ. Συνολικι ποςότθτα ςτραγγιςμάτων προσ επεξεργαςία 11.880 m3 

2.2.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Το κόςτοσ προςωπικοφ αφορά ςτθν μιςκοδοςία του απαραίτθτου προςωπικοφ για τθν ομαλι και αποδοτικι 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ και πιο αναλυτικά κατ ελάχιςτο: 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΧΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ 

Εργατοτεχνίτθσ 1 μινασ 14 

2.2.3 ΚΟΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ (ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ) 

Το κόςτοσ περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ αφορά τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των επεξεργαςμζνων 

ςτραγγιςμάτων. 

ΕΙΔΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Ζλεγχοσ ςφνκεςθσ ςτραγγιςμάτων ΧΥΤΑ 4 

Αναλφςεισ εξόδου RO (20 παράμετροι ) 12 

2.2.3 ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΘ ΩΜΩΘ 

Το κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ μονάδασ αφορά τθν προμικεια των κατάλλθλων αναλϊςιμων για τθν 

αποτελεςματικι λειτουργία τθσ κακϊσ και τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ τθσ με όλα τα απαιτοφμενα υλικά και 

ανταλλακτικά. 

2.3  ΚΟΣΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ  

Το κόςτοσ μεταφοράσ ςτραγγιςμάτων αφορά τθ μεταφορά τθσ ποςότθτασ ςτραγγιςμάτων που ενδεχομζνωσ κα 

προκφψουν λόγω ακραίων και απρόβλεπτων ςυνκθκϊν ι βλάβθσ ςτθ μονάδα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ ι 

ςυντιρθςθ αυτισ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα αρχι.  

Θ μεταφορά κα γίνει ςε αδειοδοτθμζνθ μονάδα επεξεργαςίασ λυμάτων ι ςε αντίςτοιχθ μονάδα επεξεργαςίασ 

ςτραγγιςμάτων άλλων Χ.Υ.Τ.Α./Χ.Υ.Τ.Υ., με κατάλλθλα βυτιοφόρα οχιματα που διακζτουν νόμιμθ άδεια 

κυκλοφορίασ για τθν μεταφορά τζτοιου είδουσ λυμάτων.  
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Με βάςθ όλα όςα προαναφζρκθκαν, ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ο οποίοσ 

περιλαμβάνει το κόςτοσ διάκεςθσ των ΑΣΑ και το κόςτοσ μεταφοράσ των ςτραγγιςμάτων, για τθν ομαλι και 

αποδοτικι λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. παρουςιάηεται ςυγκεντρωτικά ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Αναλυτικά: 

ΕΙΔΟ 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 
/ΖΣΟ ΜΜ ΕΣΘ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΚΟΣΟ/ 
ΖΣΟ 

ΚΟΣΟ 
χωρίσ ΦΠΑ 

ΚΟΣΟ με        
ΦΠΑ 24% 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΤΣΑ ΓΙΑ 2 ΕΣΘ 
Διάκεςθ 
Στερεϊν 
Αποβλιτων   
CPV:90530000-1 

19.000 tn 2 38.000 16,12 € 306.280,00 € 612.560,00 € 759.574,40 € 

Επεξεργαςία 
ςτραγγιςμάτων 
ςτθ μονάδα 
αντίςτροφθσ 
ϊςμωςθσ                                      
CPV:90481000-2 

11.880 m
3
 2 23.760 5,23 € 62.132,40 € 124.264,80 € 154.088,35 € 

Μεταφορά και 
ςτραγγιςμάτων                                                               
CPV:90410000-4 

1.260 m
3
 2 2.520 12,20 € 15.372,00 30.744,00 € 38.122,56 € 

 ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΤΟ ΕΣΩΝ: 383.784,40€ 767.568,80€ 951.785,31€ 

         

ΕΙΔΟ 

ΠΟΟΣ
ΘΣΑ 
/ΖΣΟ  ΜΜ ΕΣΘ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΚΟΣΟ/ 
ΖΣΟ 

ΚΟΣΟ 
χωρίσ ΦΠΑ 

ΚΟΣΟ με        
ΦΠΑ 24% 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΘ ΓΙΑ 1 ΕΣΟ 
Διάκεςθ 
Στερεϊν 
Αποβλιτων   
CPV:90530000-1 

19.000 tn 1 19.000 16,12 € 306.280,00 € 306.280,00 € 379.787,20 € 

Επεξεργαςία 
ςτραγγιςμάτων 
ςτθ μονάδα 
αντίςτροφθσ 
ϊςμωςθσ                                     
CPV:90481000-2 

11.880 m
3
 1 11.880 5,23 € 62.132,40 € 62.132,40 € 77.044,18 € 

Μεταφορά και 
ςτραγγιςμάτων                                                               
CPV:90410000-4 

1.260 m
3
 1  1.260 12,20 € 15.372,00 15.372,00 19.061,28 € 

 ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΘ: 383.784,40€ 475.892,66€ 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΘ ΠΡΟΑΙΡΕΘ  

              
ΚΟΣΟ  

χωρίσ ΦΠΑ 
ΚΟΣΟ με          
ΦΠΑ 24% 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΤΣΑ ΓΙΑ 2 ΕΣΘ 767.568,80€ 951.785,31€ 

 ΠΡΟΑΙΡΕΘ ΓΙΑ 1 ΕΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 383.784,40€ 475.892,66€ 

ΤΝΟΛΟ 1.151.353,20€ 1.427.677,97€ 
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Κόςτοσ ταφισ ανά tn απορριμμάτων: 16,12 ευρϊ/tn (πλζον ΦΠΑ) 

Κόςτοσ επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων 5,23 ευρϊ/m3 (πλζον ΦΠΑ) 

Κόςτοσ μεταφοράσ ςτραγγιςμάτων ανά m3: 12,20 ευρϊ /m3  (πλζον ΦΠΑ) 

       

 ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 

                10/03/2020 

 

 

 

   

Αργυρι Βουμβουράκθ                        

ΡΕ Γεωπόνων 

 

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 

10/03/2020 

Ο. Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ 

Διοίκθςθσ & Επίβλεψθσ Τεχν. Ζργων 

– Τεχν. Μελετϊν Ρρομθκειϊν & 

Υπθρεςιϊν 

 

Ιωάννθσ Σαββίδθ                                          

ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν,           

ΑϋΒακμοφ 

 

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ                

10/03/2020 

Θ Ρροϊςταμζνθ τθσ Ρεριφ. Δ/νςθσ 

Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

 

Αλεξάνδρα Τάτςθ                                         

Δρ. Χθμικόσ Μθχανικόσ,               

ΑϋΒακμοφ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ 

υγγραφι Τποχρεϊςεων 
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  Άρκρο 1. ΕΙΑΓΩΓΘ 

 1.1   Οριςμοί, υντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ) 

Εργοδότθσ - Ανακζτουςα Αρχι (Α.Α.) τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι ο Ρεριφερειακόσ Σφνδεςμοσ Φορζων 

Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ. Θ αναφορά ςε «Σφνδεςμο» ι «Φορζα» 

υπονοεί τον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

Επιτροπι Παραλαβισ (Ε.Π.): Θ επιτροπι του αρ. 221 του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 

Αρμόδια Τπθρεςία (Α.Τ.) για τθν παρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Διάκεςθσ 

Αςτικϊν Αποβλιτων του Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίασ. 

Πάροχοσ - Ανάδοχοσ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία ςτθν οποία ζχει ανατεκεί θ παροχι των 

υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του Χ.Υ.Τ.Α. 

Οικονομικό Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ ι Αξία τθσ φμβαςθσ: Θ προβλεπόμενθ από τθ Σφμβαςθ αμοιβι του 

Ραρόχου. 

φμβαςθ: Το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των αντιςυμβαλλομζνων, 

δθλαδι του Εργοδότθ και του Ραρόχου και περιλαμβάνονται ςτθ Διακιρυξθ με τα παραρτιματα αυτισ, ςτθν 

απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και ςτο ςχετικό ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των 

δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν. 

.Τ.:  Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

1.2 υγγραφι Τποχρεϊςεων (.Τ.) 

Θ παροφςα Σ.Υ. αποτελείται από 14 άρκρα και προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν 

εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Ραρόχου.  

Άρκρο 2. ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΜΒΑΘ 

2.1 Διάρκεια τθσ φμβαςθσ 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςτουσ εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ, πλζον των τριάντα (30) θμερϊν. 

που απαιτοφνται για τθν εγκατάςταςθ και ετοιμότθτα του Ραρόχου προσ παροχι των υπθρεςιϊν, όπωσ 

ειδικότερα ορίηεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. Σε περίπτωςθ που μετά τθν πάροδο των εικοςιτεςςάρων (24)  μθνϊν δεν 

ζχει εξαντλθκεί θ ποςότθτα απορριμμάτων του προχπολογιςμοφ, ο ΦοΔΣΑ ζχει τθ δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ 

χρονικισ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 217 του 4412/2016. 

Δικαίωμα προαίρεςθσ 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςφναψθσ Σφμβαςθσ δυνάμει ριτρασ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για επιπλζον χρονικό 

διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. Σε περίπτωςθ που μετά τθν πάροδο των δϊδεκα (12) μθνϊν δεν ζχει εξαντλθκεί θ 

ποςότθτα απορριμμάτων του προχπολογιςμοφ προαίρεςθσ, ο ΦοΔΣΑ ζχει τθ δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ 

χρονικισ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 217 του 4412/2016. 

Θ ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ δφναται να αςκθκεί κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ 

Σφμβαςθσ και θ ςχετικι Σφμβαςθ κα ιςχφςει από το τζλοσ του χρόνου αυτισ. 

Με τθ ριτρα δικαιϊματοσ προαίρεςθσ παραχωρείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το διαπλαςτικό δικαίωμα όπωσ διά 

μονομεροφσ δθλϊςεωσ βουλιςεωσ και άνευ ςυμπράξεωσ του δεςμευόμενου Ραρόχου να ενεργοποιιςει τθ 

Σφμβαςθ αυτι.  
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Θ Σφμβαςθ προαίρεςθσ κα αφορά τα κφρια ςτοιχεία τθσ Σφμβαςθσ όπωσ λ.χ. βαςικι περιγραφι τθσ υπθρεςίασ 

και τίμθμα τα οποία εξειδικεφονται ςτθν αρχικι Σφμβαςθ και παραμζνουν αμετάβλθτα και κα ιςχφςει εφόςον 

προβεί ςτθ ςχετικι προσ τοφτο διλωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο Ράροχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εφόςον αυτό ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι να προςζλκει για τθν 

υπογραφι Σφμβαςθσ μζςω τθσ οποίασ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ που περιγράφονται ςτο αντικείμενο του 

Διαγωνιςμοφ με το τίμθμα τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν.  

Σε ουδεμία περίπτωςθ θ ωσ άνω Σφμβαςθ προαίρεςθσ δεν μπορεί να κεωρθκεί ςυμπλθρωματικι Σφμβαςθ του 

άρκρου 132 του Ν 4412/2016. 

2.2 Σόποσ και χρόνοσ 

2.2.1. Θ παροχι των υπθρεςιϊν κα γίνεται ςτον Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχϊρου. 

2.2.2. Διευκρινίηεται ρθτά ότι δεν γίνεται αποδεκτι ουδεμία απαίτθςθ του Ραρόχου που αφορά ςε μεταβολι 

των τεχνικϊν όρων και δεδομζνων λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α. κατά τον χρόνο που κα μεςολαβιςει από 

τθν υποβολι προςφοράσ μζχρι τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 

2.3 Εκπρόςωποι του Παρόχου 

2.3.1. Θ Σφμβαςθ κα υπογραφεί, από πλευράσ Ραρόχου, από τον ιδθ οριςμζνο προσ τοφτο και εξουςιοδοτθμζνο 

κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου, ο 

οποίοσ μονογράφει, επίςθσ, κάκε φφλλο τθσ Σφμβαςθσ. 

2.3.2. Εάν το Ράροχο ςχιμα τυγχάνει ςφμπραξθσ, τότε υποχρεωτικά τα μζλθ τθσ ςφμπραξθσ πρζπει να 

ςυςτιςουν κατ' επιλογιν τουσ είτε Κοινοπραξία είτε οιαςδιποτε μορφισ Εταιρεία, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν 

υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. Στθν Κ/Ξ ι Εταιρεία που κα ςυςτακεί κα ςυμμετζχουν όλοι όςοι 

ςυμμετείχαν ςτθ Σφμπραξθ και μόνον αυτοί με ποςοςτά ςυμμετοχισ του κακενόσ αυτά που ζχουν δθλωκεί ςτον 

Διαγωνιςμό. Εάν το Ράροχο ςχιμα είναι Κ/Ξ δικαιοφται κατ' απόλυτθ επιλογι τθσ να ςυςτιςει Εταιρεία 

οιαςδιποτε μορφισ με αποκλειςτικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, ςτθν οποία 

Εταιρεία κα ςυμμετζχουν όλα τα μζλθ τθσ Κ/Ξ και μόνον αυτά, με τα ποςοςτά ςυμμετοχισ κακενόσ που ζχουν 

δθλωκεί ςτο Διαγωνιςμό. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςφςταςθσ Εταιρείασ, τα μζλθ τθσ Ραρόχου Κ/Ξ που τθ 

ςυνιςτοφν, ευκφνονται ζναντι του Εργοδότθ αδιαιρζτωσ, αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ο κακζνασ. 

2.4 Παρακολοφκθςθ τθσ φμβαςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ και ο ζλεγχοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 

αςκοφνται από τθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Διάκεςθσ Αςτικϊν Αποβλιτων του Συνδζςμου, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτα άρκρα 216, 219 και 220 του Ν. 4412/2016. 

Το ςφνολο του προςωπικοφ του Ραρόχου, μθδενόσ εξαιρουμζνου, είναι υποχρεωμζνο, να δίνει οποιαδιποτε 

πλθροφορία που είναι ςχετικι με τθ λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., οποτεδιποτε του ηθτθκεί από τθν Α.Υ. του 

ςυμβατικοφ αντικειμζνου και ο Ράροχοσ αναλαμβάνει τθ ςχετικι ευκφνθ.  

Θ άρνθςθ παροχισ των προαναφερομζνων πλθροφοριϊν, θ απόκρυψθ ςτοιχείων ι θ ψευδισ παροχι 

πλθροφοριϊν από μζρουσ προςωπικοφ του Ραρόχου ςυνεπάγεται τθν απομάκρυνςι του από τθν Σφμβαςθ 

κατόπιν αποφάςεωσ τθσ Α.Α., πζραν των άλλων, κατά περίπτωςθ, κυρϊςεων ςε βάροσ του Ραρόχου.  

Τα αρμόδια όργανα τθσ υπθρεςίασ δφνανται να προβοφν ςε επί τόπου αυτοψίεσ και να προβοφν ςε 

δειγματολθψίεσ ςε ό,τι κρίνουν αναγκαίο ςτα πλαίςια τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ.  

Ο Ράροχοσ υποχρεοφται  να παρζχει ςτα όργανα αυτά πάςα διευκόλυνςθ και ςυνδρομι.  

2.5 Τποβολι Εκκζςεων από τον Πάροχο 
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Οι υποχρεϊςεισ του Ραρόχου για τθν υποβολι ςτοιχείων και εκκζςεων αναγράφονται αναλυτικά ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι.  

Οι υποβολζσ εκκζςεων που αφοροφν τισ εργαςίεσ του παρόντοσ άρκρου χωρίηονται ςε μθνιαίεσ, ετιςιεσ  και μία 

ςυνολικι ςτο τζλοσ τθσ Σφμβαςθσ. Συγκεκριμζνα: 

Μθνιαία,  

 ο Ράροχοσ κα υποβάλλει. ςτθν Α.Υ. Μθνιαία Συνοπτικι Τεχνικι Ζκκεςθ Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ με 

τισ κφριεσ επεμβάςεισ και τα αποτελζςματα των επικεωριςεων, ελζγχων ςυντθριςεων και επιςκευϊν 

που διενιργθςε με βάςθ το Ρρόγραμμα Ελζγχου και Συντιρθςθσ. 

 Αυτι θ ζκκεςθ - που κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα αναφερόμενα ςτο Θμερολόγιο Συντιρθςθσ - κα 

διορκϊνεται, και κα εγκρίνεται από τθν Α.Υ.  

 Θ ανωτζρω Μθνιαία Ζκκεςθ κα είναι ςυνταγμζνθ κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αποτελεί τθν κφρια πθγι 

των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων (ςε ςχζςθ με τα ςυναφι είδθ εργαςιϊν που υπόκεινται ςε επιμετριςεισ) 

και κα αποτελεί τθν πιςτοποίθςθ για τθν πλθρωμι του ωσ προσ το αντικείμενο τθσ ςυντιρθςθσ. 

 Θ εν λόγω ζκκεςθ κα περιλαμβάνει επιπρόςκετα και τα εξισ: 

 Στοιχεία παροχισ ειςόδου - εξόδου, προϊόντων – παραπροϊόντων. 

 Στοιχεία μετριςεων παραμζτρων λειτουργίασ. 

 Σχολιαςμό τυχόν αποκλίςεων παραμζτρων λειτουργίασ και ποιότθτασ, με προτάςεισ για κεραπεία 

εξωγενϊν και μθ αιτιϊν. 

 Ενδεχόμενεσ προτάςεισ για τθν βελτιςτοποίθςθ των παραμζτρων λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α. 

 Στοιχεία από τθν προςκόμιςθ και χριςθ αναλϊςιμων, ανταλλακτικϊν και λοιπϊν υλικϊν για τθ 

διενζργεια των ςυντθριςεων - επιςκευϊν. 

 Ροςότθτεσ ενζργειασ και νεροφ που καταναλϊκθκαν. 

 Δελτία θμεριςιασ παρουςίασ εργαηομζνων ανά βάρδια υπογεγραμμζνα από τον υπεφκυνο 

λειτουργίασ του Ραρόχου. 

 Επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία που αφοροφν ςτα τεχνικά ςχζδια και οδθγίεσ, για οποιαδιποτε τυχόν 

αλλαγι επζλκει ςτα ςυςτιματα των εγκαταςτάςεων, κατά τισ επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν 

και ρυκμίςεων τουσ. 

 Τα αποτελζςματα του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ περιβαλλοντικϊν παραμζτρων. 

 Συμβάντα – αςτοχίεσ – ατυχιματα. 

 Θμεριςιο όγκο χωματιςμϊν (υλικό επικάλυψθσ). 

Θ Ετιςια Ζκκεςθ Λειτουργίασ κα βαςίηεται ςτισ μθνιαίεσ εκκζςεισ και κα περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

κάτωκι: 

 τα αντίςτοιχα που κα περιλαμβάνονται και ςτισ μθνιαίεσ εκκζςεισ λειτουργίασ, για όςουσ μινεσ του υπόψθ 

θμερολογιακοφ ζτουσ είχε τθν ευκφνθ λειτουργίασ ο Ράροχοσ, 

 ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά των ειςροϊν και εκροϊν ειςόδου, εξόδου, ενδιάμεςων ςταδίων τθσ 

μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ, 

 ςθμαντικά περιςτατικά κατά τθ λειτουργία, ςθμαντικζσ επιςκευζσ-αντικαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ, 

 τισ καταναλωκείςεσ ποςότθτεσ των αναλωςίμων (λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ), 

 γενικά ςυμπεράςματα που προζκυψαν από το υπόψθ χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α., 

 ενδεχόμενεσ προτάςεισ για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α. είτε αυτζσ αφοροφν 

λειτουργικζσ ρυκμίςεισ είτε τον εξοπλιςμό, είτε τον τρόπο παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ. 

ανά τρίμθνο, κα υποβάλει τεχνικι ζκκεςθ για τθν ςταδιακι διαμόρφωςθ του ανάγλυφου ςυνοδευόμενθ από : 
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1. Οριηοντιογραφία ςταδιακισ διαμόρφωςθσ ανάγλυφου Χ.Υ.Τ.Α. (κλ. 1:1.000 – 1:2.000). 

2. Ενδεικτικζσ τομζσ του Χ.Υ.Τ.Α. με απεικόνιςθ των κελιϊν των απορριμμάτων. 

3. Λεπτομζρειεσ θμεριςιασ και προςωρινισ κάλυψθσ . 

Τζλοσ, αποτελεί υποχρζωςθ του Ραρόχου, θ ςφνταξθ και υποβολι ςτο τζλοσ τθσ Σφμβαςθσ και πριν τθν 

Ραραλαβι, Σελικισ Ζκκεςθσ Λειτουργίασ υντιρθςθσ και Επιςκευϊν θ οποία κα ςυνοψίηει τισ μθνιαίεσ 

εκκζςεισ και κα εξάγει ςυγκεντρωτικά ςυμπεράςματα. 

Επιςθμαίνεται ότι όλα τα απαιτοφμενα αρχεία και εκκζςεισ κα τθροφνται και ςε θλεκτρονικι μορφι.  

Άρκρο 3. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΧΟΤ 

Θ εφρυκμθ λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. προχποκζτει τθν φπαρξθ ολοκλθρωμζνου και λειτουργικοφ 

οργανογράμματοσ. Ο κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων γίνεται πάντα ςφμφωνα με τθ ςχετικι κζςθ ςτο 

οργανόγραμμα, ενϊ θ γενικότερθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων είναι ςφμφωνθ με τθν κείμενθ νομοκεςία και 

τθν Α.Ε.Ρ.Ο. του Χ.Υ.Τ.Α. 

3.1. Για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ο Ράροχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και 

κατάλλθλο προςωπικό, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τα παραρτιματα αυτισ. Θ εμπειρία και εν 

γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθν ρθτι ι και ςιωπθρι ζγκριςθ του Εργοδότθ, χωρίσ 

αυτι να απαλλάςςει τον Ράροχο από τισ υποχρεϊςεισ του. 

3.2. Ο Ράροχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ τισ κατ' ελάχιςτεσ κζςεισ 

εργαςίασ που προςζφερε και να δθλϊςει άμεςα οποιαδιποτε προτεινόμενθ τροποποίθςθ ςτθ ςφνκεςθ του 

οργανογράμματοσ του. Θ Α.Υ. ερευνά τουσ λόγουσ τροποποίθςθσ και μπορεί να εγκρίνει ι να απορρίψει τθν 

προτεινόμενθ τροποποίθςθ ςτθ ςφνκεςθ του προςωπικοφ. 

3.3. Το προςωπικό του Ραρόχου ταξινομείται ςε διακριτά επίπεδα, με βάςθ τθν ειδικότθτα του και τθ κζςθ 

απαςχόλθςθσ, όπωσ ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ και τα παραρτιματα αυτισ. 

3.4. Ο Ράροχοσ οφείλει να λαμβάνει όλα τα μζτρα για τθν υγιεινι και αςφάλεια τθσ εργαςίασ και για τθν 

εξαςφάλιςθ ενόσ ευνοϊκοφ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, όπωσ προβλζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία. 

3.5. Ο Ράροχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει επί τόπου και ςε κακθμερινι βάςθ, ςε όλεσ τισ βάρδιεσ 

λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α και κατά αποκλειςτικότθτα απαςχόλθςθσ ςτον Χ.Υ.Τ.Α., όλο το αναγκαίο προςωπικό που 

ζχει προςφζρει, ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. 

Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ βλαβϊν ι ςοβαρϊν επεμβάςεων ςυντιρθςθσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει, ςε 

οποιαδιποτε θμζρα και ϊρα του 24ϊρου, όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενιςχφςεισ ςε τεχνικό προςωπικό και μζςα 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και των εγκαταςτάςεων) με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ των λειτουργιϊν ςτον ελάχιςτο 

δυνατό χρόνο. Σθμειϊνεται ότι τα άτομα που εκτελοφν περιοδικζσ ι ζκτακτεσ εργαςίεσ αλλά όχι κακθμερινζσ (πχ 

τοπογραφικζσ εργαςίεσ, χθμικζσ αναλφςεισ, κλπ) δεν προςμετροφνται ςτο εργατικό προςωπικό του Ραρόχου. 

Τζλοσ κα μεριμνά με δαπάνεσ του για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ του ςτον Χ.Υ.Τ.Α., κακϊσ και για τον 

εξοπλιςμό του προςωπικοφ του με όλα τα απαιτοφμενα εργαλεία, υλικά και μζςα, για τθν επίτευξθ τθσ 

αποςτολισ του. 

3.6. Με μζριμνα του Ραρόχου τθρείται θμερολόγιο ςε βιβλιοδετθμζνα διπλότυπα. Το θμερολόγιο 

ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται ςε αυτό ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν, οι 

εκτελοφμενεσ εργαςίεσ με ςυνοπτικό τρόπο οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων που παρακολουκοφν τθν 

ςφμβαςθ, τυχόν ζκτακτα περιςτατικά και κάκε άλλο ςχετικό ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο 
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Το θμερολόγιο υπογράφεται από τουσ υπευκφνουσ τεχνικοφσ του Ραρόχου και τον Υπεφκυνο Λειτουργίασ. Το(α) 

αποκοπτόμενο(α) κακθμερινό φφλλο(α) υποβάλλεται ςτθν Α.Υ. 

Θ Α.Υ. μπορεί να κακορίςει τθν καταγραφι ςτο θμερολόγιο ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων 

ι να ηθτιςει από τον Ράροχο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

3.7 Ο Τεχνικόσ Υπεφκυνοσ κάκε χϊρου κα πρζπει βρίςκεται κακθμερινά ςτον χϊρο αυτό. 

Άρκρο 4. ΑΜΟΙΒΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ 

4.1 Αμοιβι του Παρόχου 

Θ ςυμβατικι αμοιβι του Ραρόχου είναι αυτι που προκφπτει με βάςθ τθν Οικονομικι του Ρροςφορά, όπωσ 

τελικά αυτι διαμορφϊνεται με τθν Απόφαςθ Ανάκεςθσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. Διαςαφθνίηεται ότι ςτθν ωσ 

άνω ςυμβατικι αμοιβι του Ραρόχου περιλαμβάνεται οιανδιποτε δαπάνθ αυτοφ ικελε ανακφψει αναφορικά με 

τθν λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχϊρου,  που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

Θ ςυμβατικι αμοιβι του Ραρόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά ζξοδα, ζξοδα και κάκε 

δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Σ.Υ. και του ςυνόλου τθσ Διακιρυξθσ, 

αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του) και το 

επιχειρθματικό του κζρδοσ. 

4.2 Σρόποσ και ςτοιχεία τθσ πλθρωμισ του Παρόχου 

Ο Ράροχοσ αμείβεται ςε μθνιαία βάςθ για τθ λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. ςφμφωνα με τθν Οικονομικι του 

Ρροςφορά. Το τίμθμα τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ κα αποδίδεται ςτον Ράροχο με μθνιαίεσ πλθρωμζσ, αφοφ πρϊτα 

ςυνταχκεί πρωτόκολλο παραλαβισ των υπθρεςιϊν από τθν επιτροπι παραλαβισ, μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 

τθσ Α.Υ. και μετά από τθν προβλεπόμενθ ζγκριςθ του πρωτοκόλλου. 

Για τθν πλθρωμι του, ο Ράροχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει κάκε μινα δελτία παροχισ υπθρεςιϊν που 

ελζγχονται και εγκρίνονται από τθν Α.Υ. Στο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον Ράροχο 

φόροι και κρατιςεισ, ενϊ ο Φ..Ρ.Α. βαρφνει τον Εργοδότθ. Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για 

οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

Στα Δελτία Ραροχισ  αναγράφονται: 

 Θ περίοδοσ ςτθν οποία παραςχζκθκαν οι υπθρεςίεσ. 

 Ρίνακασ αμοιβισ με το αιτοφμενο προσ πλθρωμι ποςό για το ςυμβατικό αντικείμενο που εκτελζςτθκε, 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 4.3 εντόσ του οικείου μθνόσ.  

 Το πλθρωτζο ποςό 

 Ο αναλογϊν Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) 

Μετά τθν ζγκριςθ του Δελτίου Ραροχισ, ο Ράροχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα προβλεπόμενα από το 

άρκρο 200 του Ν.4412/2016 δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ του. 

Διευκρινίηεται ότι : 

 Ο Ράροχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ 

πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και Συντάξεων, Επαγγελματικϊν, 

Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ. 

 Θ ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα καταβάλλεται 

επιπλζον ςτον Ράροχο με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ. 

 Σε περίπτωςθ ενεχυρίαςθσ τθσ απαίτθςθσ κα πρζπει να προςκομιςτεί από τον Ράροχο πράξθ ενεχυρίαςθσ 

ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Βϋ2573) «υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του 

ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων.  
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Αν θ πλθρωμι ενόσ λογαριαςμοφ κακυςτεριςει χωρίσ υπαιτιότθτα του Ραρόχου, πζρα του διμινου από τθν 

υποβολι του ι τθν επανυποβολι του, οφείλεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου Η του Ν. 4152/ 

2013, τόκοσ υπερθμερίασ. Ο Ράροχοσ μπορεί να διακόψει τισ εργαςίεσ, αφοφ κοινοποιιςει ςτθ Διευκφνουςα 

Υπθρεςία ειδικι ζγγραφθ διλωςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 161 του Ν. 4412/16. 

4.3 Τπολογιςμόσ τθσ αμοιβισ του Παρόχου 

Θ ςυνολικι μθνιαία αμοιβι του Ραρόχου κα γίνεται: 

 με βάςθ τθσ τιμισ ανά τόνο ταφζντων απορριμμάτων,  

 τθν τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ειςερχομζνων ςτθν μονάδα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ, ςτραγγιςμάτων, 

 τθν τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) μεταφερόμενων ςτραγγιςμάτων 

όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθν οικονομικι του προςφορά.  

Στο τζλοσ κάκε μινα ο Ράροχοσ οφείλει να υποβάλλει ςυγκεντρωτικό πίνακα ο οποίοσ περιλαμβάνει όλεσ τισ 

ποςότθτεσ των ταφζντων απορριμμάτων που αντιςτοιχοφν ςτισ μζρεσ λειτουργίασ κάκε Χ.Υ.Τ.Α. εντόσ του μινα. 

Ο πίνακασ πρζπει να ςυνοδεφεται από τισ θμεριςιεσ εκτυπϊςεισ τθσ γεφυροπλάςτιγγασ. Θμζρεσ για τισ οποίεσ 

δεν υπάρχουν αντίςτοιχεσ εκτυπϊςεισ αφαιροφνται από το λογαριαςμό μζχρι τθν προςκόμιςθ των αντίςτοιχων 

εκτυπϊςεων. Ο Ράροχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόςει όποιεσ υποδείξεισ τθσ Α.Υ. τόςο ςτθ 

γεφυροπλάςτιγγα όςο και ςτο ςφςτθμα εκτυπϊςεων. Το ςφςτθμα ηφγιςθσ (γεφυροπλάςτιγγα) κα διακριβϊνεται 

από φορζα αποδοχισ του Φορζα, οι υπθρεςίεσ του οποίου διατθροφν το δικαίωμα ελζγχου όποτε το κρίνουν 

απαραίτθτο.  Μετά τθν εφαρμογι των υποδείξεων τα αποτελζςματα των ηυγίςεων είναι κοινά αποδεκτά και δεν 

μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο αντιρριςεων ι διαφωνιϊν. Σε περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ τθσ ακρίβειασ 

τθσ γεφυροπλάςτιγγασ, υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ  άλλθσ γεφυροπλάςτιγγασ κοινισ αποδοχισ,  

δειγματολθπτικά.  

Επίςθσ ο ζλεγχοσ των ειςερχομζνων ποςοτιτων των ςτραγγιςμάτων ςτθν μονάδα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ κα 

γίνεται με θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο το οποίο κα εγκαταςτακεί ςε κατάλλθλο ςθμείο που κα υποδειχκεί 

από τον Φορζα, εγκιβωτιςμζνο και ςφραγιςμζνο και κα διακριβϊνεται από φορζα τθσ επιλογισ του Εργοδότθ 

με δαπάνθ του Ραρόχου. Στο τζλοσ κάκε μινα ο Ράροχοσ οφείλει να υποβάλλει ςυγκεντρωτικό πίνακα με όλεσ 

τισ ποςότθτεσ ςτραγγιςμάτων που επεξεργάςτθκαν, τισ θμζρεσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ εντόσ του μινα.    

Τζλοσ για να πλθρωκεί τθν μεταφορά των ςτραγγιςμάτων κα προςκομίηει ηυγολόγια  κακϊσ και βεβαίωςθ 

παραλαβισ από τθν αδειοδοτθμζνθ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων ςτθν οποία κα τα αποκζτει.  

4.4 Νόμιςμα αμοιβισ Παρόχου 

Τα τιμολόγια του Ραρόχου για τθν αμοιβι του, κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται από τον 

Εργοδότθ, κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

Άρκρο 5. ΕΓΓΤΘΕΙ 

5.1 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Ο Ράροχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ οφείλει να κατακζςει εγγυθτικζσ επιςτολζσ που κα καλφπτουν το 

5% τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ χωρίσ ΦΡΑ.  

Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ εκδοκεί από ξζνθ Τράπεηα, μπορεί να είναι  ςυντεταγμζνθ ςε μία 

από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ μετάφραςθ 

ςτα Ελλθνικό. 
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Εφόςον προκφψει ανάγκθ, αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου, ι αναλόγου προσ τθν απαίτθςθ μζρουσ, 

τθσ εγγφθςθσ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, ο εργοδότθσ ειςπράττει τθν εγγφθςθ με ζγγραφθ διλωςι του 

προσ τον εγγυθτι. 

Άρκρο 6. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ 

Ο Ράροχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί επιμελϊσ τα κακικοντα του, όπωσ αυτά κακορίηονται - απορρζουν 

από το ςφνολο των ςυμβατικϊν ςτοιχείων και ςυγκεκριμζνα τον ζγκαιρο εντοπιςμό και αποκατάςταςθ των 

βλαβϊν, τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και αςφαλοφσ λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α., τον αποτελεςματικό 

προγραμματιςμό και εκτζλεςθ των ςυντθριςεων, τθν ποιότθτα, αρτιότθτα και αςφάλεια των εργαςιϊν και 

παρεχομζνων λοιπϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων και τθσ κείμενθσ 

περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ.  

Σε περίπτωςθ που εντοπιςτεί θ πλθμμελισ τιρθςθ των ανωτζρω, τότε θ Διεφκυνςθ που παρακολουκεί τθν 

Σφμβαςθ, ςυντάςςει ζγγραφθ προειδοποίθςθ, θ οποία κοινοποιείται ςτον Ράροχο αμελλθτί. Ο Ράροχοσ οφείλει 

να ςυμμορφωκεί και να αποκαταςτιςει τθν απόκλιςθ/ςυμβάν εντόσ εφλογθσ περιόδου επίλυςθσ, όπωσ αυτι κα 

ορίηεται ςτθν παραπάνω προειδοποίθςθ.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, αποκλίςεισ και αντίςτοιχεσ περίοδοι αποκατάςταςθσ παρουςιάηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα.  

No Τίτλοσ Ρεριγραφι Συμβάντοσ/ Απόκλιςθσ  
Ρερίοδοσ 

Επίλυςθσ  

1 Εξουςιοδοτθμζνα οχιματα Αποδοχι μθ Εξουςιοδοτθμζνου οχιματοσ 1 ϊρα 

2 Γεφυροπλάςτιγγα 

Αποτυχία ςτθν καταγραφι όλων των πλθροφοριϊν τθσ 

γεφυροπλάςτιγγασ ςε θλεκτρονικι μορφι και ζντυπθ μορφι, ςτθν 

τιρθςθ όλων των καταγραφϊν τθσ γεφυροπλάςτιγγασ και ςτθν 

ζκδοςθ απόδειξθσ ηφγιςθσ 

1 θμζρα 

3 
Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ & 

περιβάλλον χϊροσ  

Αποτυχία ςτθ διατιρθςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου & αποτυχία 

διατιρθςθσ κατάςταςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ςε 

αποδεκτό επίπεδο 

10 θμζρεσ 

4 Κακαριότθτα  
Αποτυχία διατιρθςθσ των εγκαταςτάςεων ςε αποδεκτό επίπεδο 

κακαριότθτασ 
5 θμζρεσ 

5 
 Εγκεκριμζνοι 

Ρεριβαλλοντικοί Προι  

Αδυναμία τιρθςθσ  των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, κατά τθ 

λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. 
5 θμζρεσ 

6 

Ρρόγραμμα 

Ρεριβαλλοντικισ 

Ραρακολοφκθςθσ  

Αδυναμία τιρθςθσ των προβλεπόμενων ςτο Ρρόγραμμα 

Ρεριβαλλοντικισ Ραρακολοφκθςθσ για τον Χ.Υ.Τ.Α.  
5 θμζρεσ 

7 
Εργαςίεσ Υγειονομικισ 

ταφισ 

Αποτυχία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν υγειονομικισ ταφισ, ςφμφωνα 

με τισ ςχετικζσ εγκρίςεισ και το πρόγραμμα λειτουργίασ του 

Χ.Υ.Τ.Α. 

1 θμζρα 
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No Τίτλοσ Ρεριγραφι Συμβάντοσ/ Απόκλιςθσ  
Ρερίοδοσ 

Επίλυςθσ  

8 
Εργαςίεσ Υγειονομικισ 

ταφισ 

Αποτυχία αποδοχισ απορριμμάτων ςτο μζτωπο απόκεςθσ, 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ εγκρίςεισ και το πρόγραμμα λειτουργίασ 

του Χ.Υ.Τ.Α. 

1 θμζρα 

9 
Σχζδιο προγραμματιςμζνθσ 

ςυντιρθςθσ 

Αποτυχία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςυντιρθςθσ του 

εξοπλιςμοφ, εντόσ του προκακοριςμζνου ςε αυτό χρόνου 
5 θμζρεσ 

10 Αποκατάςταςθ βλαβϊν 
Μθ ζγκαιρθ αποκατάςταςθ βλαβϊν οιουδιποτε εξοπλιςμοφ και 

υποδομϊν του Χ.Υ.Τ.Α. 

Θα κακορίηεται 

από τον Εργοδότθ 

κατά περίπτωςθ  

11 Υγιεινι και Αςφάλεια  

Μθ τιρθςθ των προβλεπόμενων από τθ Νομοκεςία μζτρων 

Υγιεινισ και Αςφάλειασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φπαρξθσ και 

χριςθσ ΜΑΡ. 

1 θμζρα 

12 
Σχζδιο διαχείριςθσ 

πυρκαγιάσ 

Αποτυχία τιρθςθσ των προβλεπόμενων ςτο Σχζδιο Ζκτακτθσ 

Ανάγκθσ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ πυρκαγιάσ  
Άμεςα 

13 Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ  
Απουςία Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ι αποτυχία τιρθςθσ των 

προβλεπόμενων ςτο Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 
Άμεςα 

14 Αςφάλιςθ Ρροςωπικοφ 
Μθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων για τθν αςφάλιςθ του 

προςωπικοφ 
Άμεςα 

15 Ρροςωπικό Μθ τιρθςθ οργανογράμματοσ  1 θμζρα 

 Σε περίπτωςθ που ο Ράροχοσ δεν ςυμμορφωκεί εντόσ τθσ περιόδου επίλυςθσ κα του επιβλθκεί ποινικι 

ριτρα που κακορίηεται ςε 5% μείωςθ επί τθσ μθνιαίασ ςυμβατικισ αμοιβισ (θ ριτρα κα υπολογιςτεί επί του 

μθνιαίου ανταλλάγματοσ του προθγοφμενου μινα από τθ διαπίςτωςθ τθσ απόκλιςθσ και κα επιβλθκεί επί 

του αμζςωσ επόμενου τιμολογίου). Θ ωσ άνω ριτρα επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Αρμόδιασ Υπθρεςίασ.  

 Σε περίπτωςθ που εντοπιςτοφν δφο (2) ι περιςςότερεσ αποκλίςεισ ςτθν ίδια χρονικι περίοδο, τότε θ ποινικι 

ριτρα που επιβλθκεί κα κακορίηεται ςωρευτικά ςε 5% επί τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ, για κάκε απόκλιςθ. 

 Σε περίπτωςθ που ο Ράροχοσ δεν αποκαταςτιςει το ςυμβάν εντόσ διαςτιματοσ ίςου με τθν τριπλάςια 

προκεςμία επίλυςθσ από τθν θμερομθνία καταγραφισ του ςυμβάντοσ/απόκλιςθσ, τότε επιβάλλεται μθνιαίωσ 

ποινικι ριτρα, 10% για κάκε απόκλιςθ, το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ. 

 Εάν το ςυμβάν/ απόκλιςθ δεν κεραπευτεί εντόσ διαςτιματοσ ίςου με τθν δεκαπλάςια προκεςμία επίλυςθσ  

από τθν θμερομθνία καταγραφισ του, τότε ο Ράροχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ..  

 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί θ ίδια απόκλιςθ ςε άνω των τεςςάρων περιπτϊςεων εντόσ ενόσ ζτουσ, ακόμα 

και αν αποκαταςτακεί εντόσ προκεςμίασ, ο Ράροχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  
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 Ειδικότερα για τθν περίπτωςθ υπ. Αρ. 10, τιρθςθ μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ, διαπίςτωςθ δεφτερθσ 

απόκλιςθσ, ανεξαρτιτωσ χρόνου, ςυνεπάγεται αυτομάτωσ τθν ζκπτωςθ του Ραρόχου.  

Θ αποκατάςταςθ/άρςθ τθσ απόκλιςθσ/ςυμβάντοσ κα πιςτοποιείται με απόφαςθ (ειςιγθςθ) τθσ Διεφκυνςθσ που 

παρακολουκεί τθν Σφμβαςθ. 

Αναφορικά με τθν ποιότθτα εκροισ των επεξεργαςμζνων, τυγχάνουν εφαρμογισ τα ακόλουκα: 

Οι ποινικζσ ριτρεσ για αποκλίςεισ από τισ προδιαγραφζσ ποιότθτασ του κακαροφ προϊόντοσ εφαρμόηονται ςτο 

μθνιαίο αντάλλαγμα που αντιςτοιχεί ςτθν διαχείριςθ των ςτραγγιςμάτων ςτθν μονάδα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ.  

Οι περιπτϊςεισ αποκλίςεων κα πιςτοποιοφνται με τθν λιψθ δφο επαναλθπτικϊν δειγμάτων ι με τθν 

πιςτοποίθςθ τθσ απόκλιςθσ του ιδίου δείγματοσ από δφο διαπιςτευμζνα εργαςτιρια. Στισ περιπτϊςεισ 

αποκλίςεων κα επιβάλλονται οι ακόλουκεσ ποινικζσ ριτρεσ: 

  Απόκλιςθ υπερβάλλουςα ι υπολειπόμενθ τθσ απαιτοφμενθσ ποιότθτασ εκροισ για τθν παράμετρο του pH 

επιςφρει ποινικι ριτρα φψουσ 0,5% επί του αντίςτοιχου μθνιαίου ανταλλάγματοσ για κάκε μονάδα 

απόκλιςθσ και αναλογικά για ενδιάμεςεσ τιμζσ. 

   Απόκλιςθ υπερβάλλουςα τθσ απαιτοφμενθσ ποιότθτασ εκροισ για μία εκ των παραμζτρων Αγωγιμότθτα, 

BOD5 (20 °C), COD, Αιωροφμενα Στερεά, Ολικό Άηωτο (ωσ Ν), Σίδθροσ (ωσ Fe), Χλωριοφχα (ωσ Cl), Θειικά 

(ωσ SO4) και του διαλυμζνου οξυγόνου, του αμμωνιακοφ αηϊτου και του ολικοφ αρικμοφ 

κολοβακτθριοειδϊν μζχρι και ποςοςτοφ 50% επιςφρει ποινικι ριτρα φψουσ 1,0% επί του αντίςτοιχου 

μθνιαίου ανταλλάγματοσ ανά ρφπο. 

 Απόκλιςθ υπερβάλλουςα τθσ απαιτοφμενθσ ποιότθτασ εκροισ για μία εκ των προθγουμζνων παραμζτρων 

τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςε ποςοςτό άνω του 50 % επιςφρει ποινικι ριτρα φψουσ 1,0% επί του 

αντίςτοιχου μθνιαίου ανταλλάγματοσ. 

Για όλεσ τισ ποινικζσ ριτρεσ χωρεί ζνςταςθ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ τακτοποίθςθ τθσ όποιασ οικονομικισ 

διαφοράσ προκφψει, γίνεται μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Επίςθσ, ο Ράροχοσ ευκφνεται, πζραν και ανεξαρτιτωσ τθσ ποινικισ ριτρασ και για κάκε τυχόν ηθμία ςτισ 

εγκαταςτάςεισ που κα προκλθκεί από δικι του παράλειψθ. Θ ευκφνθ του είναι ίςθ προσ το πραγματικό κόςτοσ 

αποκατάςταςθσ των βλαβϊν που προκάλεςε και είναι ανεξάρτθτθ των αποηθμιϊςεων που κα αξιϊςει ο 

Εργοδότθσ. 

Τα ανωτζρω αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ Σφμβαςθσ.  

Άρκρο 7. ΓΕΝΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΣΟΤ ΠΑΡΟΧΟΤ 

Ο Ράροχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων. Λόγω τθσ ειδικισ φφςθσ του αντικειμζνου, λειτουργικοφ χαρακτιρα, ενδεχόμενεσ αξιϊςεισ του 

Εργοδότθ κατά του Ραρόχου, λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 

τθσ Σφμβαςθσ, παφουν να ζχουν ιςχφ εφόςον εγερκοφν για πρϊτθ φορά μετά τθν πάροδο ζτουσ από τθν 

παραλαβι του αντικειμζνου ι τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Άρκρο 8. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ ΣΟΤ ΠΑΡΟΧΟΤ 

8.1 Εγκατάςταςθ Παρόχου και Ζναρξθ Εργαςιϊν 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ που αναφζρεται ςτθν παρ. 2.1 τθσ παροφςασ Σ.Υ., ο Ράροχοσ- οφείλει να κζςει ςε πλιρθ 

και αποδοτικι λειτουργία το ςφνολο των εγκαταςτάςεων του Χ.Υ.Τ.Α. ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα - 

οριηόμενα ςτα ςυμβατικά ςτοιχεία, αναπτφςςοντασ τα ςυνεργεία του και όλο τον αναγκαίο εξοπλιςμό 

(εργαλεία, όργανα ελζγχου και μετριςεων, άμεςα αναλϊςιμα και λοιπά υλικά πρϊτθσ ανάγκθσ, ςτολζσ και 
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χειρόκτια εργαςίασ, μζςα ατομικισ προςταςίασ και υγιεινισ τθσ εργαςίασ κλπ.) για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, κακϊσ και τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για 

τθν αςφάλεια και υγιεινι του προςωπικοφ του.  

Ο Ράροχοσ είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ να διακζςει τα αναγκαία πλζον των υπαρχόντων ζπιπλα και είδθ 

γραφείου που κα απαιτθκοφν για το προςωπικό του. Στθν περίπτωςθ που επικυμεί αυτόνομο χϊρο για τθν 

λειτουργία του γραφείου του κα πρζπει να εγκαταςτιςει ίδιο, μετακετό, εργοταξιακό οικίςκο ςε χϊρο ςτο χϊρο 

του Χ.Υ.Τ.Α. μετά από ζγκριςθ τθσ Α.Υ. 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. κακϊσ και όλοσ ο εξοπλιςμόσ, τα υλικά και οι υποδομζσ του, κα παραχωρθκοφν κατά χριςθ ςτον 

Ράροχο, ςτθν κατάςταςθ που βρίςκονται. Ο Εργοδότθσ δεν φζρνει καμία ευκφνθ απζναντι ςτον Ράροχο για τθν 

πραγματικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται όλα τα ανωτζρω, τθν οποία κεωρείται ότι ζχει λάβει γνϊςθ ο 

Ράροχοσ ςφμφωνα με τθν Υ.Δ. όπωσ αυτι απαιτείται ςτθν Διακιρυξθ. 

Ραράλλθλα με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ κα αποτελεί και το πρωτόκολλο 

παράδοςθσ – παραλαβισ μεταξφ του Εργοδότθ και του Ραρόχου που κα αναφζρεται ςε όλο γενικότερα τον 

εξοπλιςμό, τα υλικά και τισ υποδομζσ που κα παραλάβει ο Ράροχοσ. Πλα τα παραπάνω ο Ράροχοσ οφείλει να τα 

παραδϊςει μετά τθν λιξθ του χρόνου Σφμβαςθσ ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ. 

Εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ράροχοσ- οφείλει να γνωςτοποιιςει 

εγγράφωσ ςτον Εργοδότθ, τα ςτοιχεία και τισ ειδικότθτεσ των τεχνιτϊν των ςυνεργείων του, κακϊσ και τον 

τεχνικό υπεφκυνο του, που κα είναι εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τεχνικϊν εκκζςεων από 

πλευράσ του Ραρόχου, τθν τιρθςθ θμερολογίου και λοιπϊν εντφπων. 

Σε περίπτωςθ που ο Ράροχοσ διακζτει πλιρθ ετοιμότθτα για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν του ςε ςυντομότερο των 

αναφερομζνων προκεςμιϊν χρονικό διάςτθμα, δφναται να προβεί άμεςα ςε αυτιν, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Α.Υ. 

Ο Ράροχοσ κατά υλοποίθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων οφείλει ανελλιπϊσ να ςυνεργάηεται με το 

προςωπικό του Φορζα και τθν Α.Υ. και να λαμβάνει υπόψθ του τισ επιςθμάνςεισ και υποδείξεισ, όποτε 

απαιτθκεί, ϊςτε να επιτυγχάνεται το βζλτιςτο αποτζλεςμα.  

Ο Ράροχοσ, ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεων του, οφείλει εγκαίρωσ να ενθμερϊνει τθν Α.Υ. για τα προβλιματα 

που εντοπίηει και να διατυπϊνει τισ προτάςεισ του, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ και αςφαλισ λειτουργία 

των εγκαταςτάςεων. 

8.2 Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Παρόχου 

8.2.1 Ο Ράροχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, με επιδεξιότθτα, 

επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθν Σφμβαςθ. 

8.2.2  Αν ο Ράροχοσ κλθκεί από τον Εργοδότθ να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του Εργοδότθ) και τρίτου, 

υποχρεϊνεται να ενεργιςει, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Εάν από τθ Σφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο τρόποσ δράςθσ 

του, απευκφνεται ςτον Εργοδότθ ηθτϊντασ ςχετικζσ οδθγίεσ. 

8.2.3 Με τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ράροχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ όλα τα ζγγραφα ι 

ςτοιχεία, που παρζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κακϊσ και ό,τι άλλο ανικει ς' 

αυτόν. 

8.2.4 Ο Ράροχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να απαλλάξει 

τον Εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, όςον αφορά ςε οποιεςδιποτε διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ 

μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα ι κάνατο προςωπικοφ του Ραρόχου. 
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8.2.5 Οι τεχνικοφ περιεχομζνου, υποχρεϊςεισ του Ραρόχου προςδιορίηονται ςτθν αναλυτικι Διακιρυξθ και ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι αυτισ. 

8.2.6 Σε όλθ τθ διάρκεια του ελζγχου τθσ αποδοτικισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να ςτακεροποιιςει τθν απόδοςθ τθσ  ςε μια ςειρά δεςμευτικά, ποςοτικά και ποιοτικά μεγζκθ, 

όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι και τθν αντίςτοιχθ Α.Ε.Ρ.Ο. του Χ.Υ.Τ.Α. Υποχρζωςθ του Ραρόχου, είναι 

να επιτυγχάνει και ςτθ διάρκεια τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, τα μεγζκθ αυτά. 

8.2.7 Ο Ράροχοσ είναι αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων και τθσ κείμενθσ 

περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ. Ουδεμία ευκφνθ φζρει ο Εργοδότθσ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ τουσ.  

8.2.8 Ο Εργοδότθσ δεν ευκφνεται ζναντι του Ραρόχου για οποιαδιποτε εκνίκθςι του. 

8.2.9 Ο Ράροχοσ ζχει υποχρζωςθ για οποιαδιποτε βλάβθ προκφψει είτε ςε κινθτζσ είτε ςε ςτακερζσ 

εγκαταςτάςεισ, και θ οποία εμποδίηει προςωρινά τθν ορκι λειτουργία του χϊρου, να αναγγζλλει ζγκαιρα το 

γεγονόσ ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Νομοκεςίασ, 

με ταυτόχρονθ κοινοποίθςθ ςτον Εργοδότθ, αναφζροντασ ταυτόχρονα και τον τρόπο αποκατάςταςθσ. 

8.2.10  Απαγορεφεται ςτον Ράροχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων και 

υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθν Σφμβαςθ, χωρίσ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του Φορζα, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

8.2.11 Ο Ράροχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων. 

8.2.12  Ο Ράροχοσ υποχρεοφται, με δικζσ του δαπάνεσ, να εφαρμόςει το προδιαγραφόμενο υλικό επικάλυψθσ 

από νόμιμο δανειοκάλαμο, προςκομίηοντασ προσ απόδειξθ τοφτου τισ απαραίτθτεσ αναλφςεισ από 

αδειοδοτθμζνο εργαςτιριο. Το εν λόγω υλικό κα μεταφζρεται με δικά του μζςα από οποιαδιποτε απόςταςθ 

απαιτθκεί, χωρίσ να μπορεί να αιτθκεί επιπλζον αποηθμίωςθσ. Το αυτό ιςχφει και για τυχόν ςκφρα που κα 

απαιτθκοφν για τθν ορκι λειτουργία του χϊρου.  

8.2.13 Ο Ράροχοσ φζρει οποιαδιποτε αςτικι, διοικθτικι και ποινικι ευκφνθ από τθ μθ τιρθςθ των 

περιβαλλοντικϊν όρων και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Ο Ράροχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν καταβολι 

οποιουδιποτε διοικθτικοφ προςτίμου επιβλθκεί λόγω πλθμμελοφσ λειτουργίασ των Χ.Υ.Τ.Α. και για  

οποιαδιποτε υποβάκμιςθ ι ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ θ οποία κα προκφψει εξ’ αυτισ, ακόμα και αν 

βεβαιωκεί ςτον Εργοδότθ.  

8.3 Σμθματικζσ προκεςμίεσ 

8.3.1 Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο 

Ράροχοσ οφείλει να ζχει εγκαταςτακεί ςτον χϊρο και να είναι ζτοιμοσ για τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α.. 

8.3.2 Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο 

Ράροχοσ κα πρζπει να υποβάλλει τα κάτωκι: 

 Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Υπθρεςιϊν και Ρρόγραμμα Ελζγχου Ροιότθτασ Ραρεχόμενων Υπθρεςιϊν (2 αντίτυπα). Θ 

Α.Υ. εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν κα πρζπει να επιςτρζψει ζνα εγκεκριμζνο αντίτυπο ςτον Ράροχο με τισ 

τυχόν παρατθριςεισ. Κάκε πικανι ανακεϊρθςθ του Ρ.Ρ.Υ. που κα απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν 

από τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν, κα υποβάλλεται για ζγκριςθ ςτθ Α.Υ. 

 Μελζτθ Εκτίμθςθσ Επαγγελματικοφ Κινδφνου (2 αντίτυπα). Θ Α.Υ. εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν κα πρζπει 

να επιςτρζψει ζνα εγκεκριμζνο αντίτυπο ςτον Ράροχο με τυχόν παρατθριςεισ. 
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 Ρρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ Ραρακολοφκθςθσ (2 αντίτυπα). Θ Α.Υ. εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν κα 

πρζπει να ζχει εγκρίνει το εν λόγω πρόγραμμα. 

 Σχζδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ (2 αντίτυπα). Θ Α.Υ. εντόσ δζκα (10) 

εργαςίμων θμερϊν κα πρζπει να ζχει εγκρίνει το εν λόγω ςχζδιο. 

8.4 Εκχϊρθςθ Δικαιωμάτων ι Τποχρεϊςεων 

Σθμειϊνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ ο Ράροχοσ κα ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των κατά τθν 

Σφμβαςθ υπθρεςιϊν και υποχρεϊςεων του. 

8.5 Εμπιςτευτικότθτα 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ράροχοσ αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και 

διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 

πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του. 

8.6 Κυριότθτα χεδίων και Εγγράφων 

Πλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον Ράροχο ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ 

τθσ Σφμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του Εργοδότθ, κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων 

εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ και κα παραδοκοφν ςτον Εργοδότθ ςτο χρόνο που 

προβλζπεται ςτθ Σφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ο Ράροχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ςυνοδευόμενα με ζγγραφθ 

τεκμθρίωςθ τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςθ τουσ. 

8.7 Κυριότθτα και Χριςθ Λογιςμικοφ του Παρόχου 

Θ κυριότθτα των προγραμμάτων Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (λογιςμικό), τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο Ράροχοσ 

για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του, παραμζνει ςτον Ράροχο, παρζχεται, 

όμωσ, θ δυνατότθτα απρόςκοπτθσ χριςθσ τουσ από τον Εργοδότθ. Τα προγράμματα αυτά, μετά τθν, με 

οποιοδιποτε τρόπο, λιξθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ράροχοσ υποχρεοφται να τα παραδϊςει, ςτο ςφνολο τουσ, ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο Ράροχοσ ζχει όμωσ τθν υποχρζωςθ να κζτει, όποτε του ηθτθκεί, ςτθ διάκεςθ του Εργοδότθ τα ςτοιχεία που 

παράγονται από τα προγράμματα αυτά για κζματα που ςχετίηονται με το αντικείμενο (τεχνικό, διοικθτικό, 

οικονομικό) τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, χωρίσ πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ και χωρίσ περιοριςμοφσ. 

8.8 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Παρόχου 

Ο Ράροχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. Ουδεμία 

ευκφνθ φζρει ο Εργοδότθσ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του Ραρόχου με τθν κείμενθ νομοκεςία.  

8.9 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Παρόχου για το Προςωπικό του 

Ο Ράροχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που κα απορρζουν από τθ ςχετικι 

νομοκεςία για τθν αςφάλιςθ του προςωπικοφ τουσ, που κα απαςχολθκεί για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και 

υποχρεϊςεων τθσ Σφμβαςθσ. 

Ο Ράροχοσ κα πρζπει να παρζχει ςτον Εργοδότθ πιςτοποιθτικό κάλυψθσ των αςφαλιςτικϊν του υποχρεϊςεων, 

ςφμφωνα με τουσ νόμουσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, το οποίο κα υποβάλλεται με κάκε λογαριαςμό προσ πλθρωμι. 
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8.10 Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Σφπο 

Ο Ράροχοσ (ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ και τα μζλθ αυτισ) δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου 

ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ Σφμβαςθ ι τον Εργοδότθ. 

8.11 Αλλθλογραφία του Παρόχου  με τον Εργοδότθ 

Τα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Ραρόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να αποςτζλλονται με 

άμεςο τρόπο, δια των πρωτοκόλλων τουσ και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ζγκυρθ ανταλλαγι 

εγγράφων κεωρείται, επίςθσ, θ ανταλλαγι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου όπωσ προβλζπεται με τον Ν. 

4727/2020 - ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020. 

Άρκρο 9. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΘ 

9.1 Οδθγίεσ και Αποφάςεισ, Εγκρίςεισ από τον Εργοδότθ 

Ππου ςτθν παροφςα γίνεται λόγοσ για υποχρζωςθ του Ραρόχου να λαμβάνει από τον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο 

Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ τθν ζγκριςθ του τελευταίου ι τθν 

ςυναίνεςθ του ι τθν ςυγκατάκεςι του, ο Σφνδεςμοσ οφείλει να παράςχει αυτζσ εγκαίρωσ. Σε διαφορετικι 

περίπτωςθ, δθλαδι ςε περίπτωςθ που θ ςχετικι προκεςμία παρζλκει άπρακτθ, οι εκ του λόγου τοφτου 

ςυνζπειεσ λογίηονται ωσ μθ αναγόμενεσ ςτθν ευκφνθ του Ραρόχου. 

Ο Εργοδότθσ κα ενεργεί εγκαίρωσ για τθν ζκδοςθ οδθγιϊν και αποφάςεων ςχετικά με κζματα που του αναφζρει 

ο Ράροχοσ. 

9.2 Παροχι υφιςταμζνων ςτοιχείων 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ράροχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ 

Σφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ παραδϊςει. 

9.3 Κινθτόσ εξοπλιςμόσ  

Ο Εργοδότθσ κα διακζςει επί τόπου του Χ.Υ.Τ.Α. και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν τθν   

μονάδα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ που ζχει τοποκετθκεί ςτον Χ.Υ.Τ.Α. 

Ο Ράροχοσ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του κάνοντασ χριςθ δικϊν του μθχανθμάτων ζργου και οχθμάτων χωρίσ να 

δικαιοφται πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

Άρκρο 10. ΔΙΑΦΟΡΕ - ΔΙΑΦΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΘ ΒΙΑ 

10.1 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 

Ο Εργοδότθσ και ο Ράροχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ και τα 

δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με πνεφμα ςυνεργαςίασ και 

αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα λοιπά, κατά το νόμο. 

10.2 Λάκθ / Αςυμφωνίεσ ςτα υμβατικά Σεφχθ ι ςτθν Προςφορά του Παρόχου 

Λάκθ ι παραλείψεισ των Συμβατικϊν Τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, αν 

τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν υποχρζωςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για 

τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

10.3 Ανωτζρα βία  





 

 

  

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΤΟΧΩΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 43 

 

10.3.1  Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανωτζρασ βίασ", τα 

οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των αντιςυμβαλλομζνων, 

κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κατά το 

μζροσ που παρεμποδίηονται από γεγονότα ι περιςτατικά. Το παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ 

περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από τθ Σφμβαςθ. 

10.3.2  Θ μθ εκπλιρωςθ των ωσ άνω παρεμποδιηομζνων ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων δεν δθμιουργεί 

δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων 

ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν, 

ι αφοροφν ςυμβατικζσ εργαςίεσ που υλοποιικθκαν, μθ παρακωλυκείςεσ από τα εκδθλωκζντα περιςτατικά 

ανωτζρασ βίασ. 

10.3.3  Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν 

δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του Ραρόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθ των κακθκόντων του 

όπωσ αυτοί προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από το νόμο ι τθν Σφμβαςθ. Αν 

παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο Ράροχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Εργοδότθσ μπορεί να 

τον κθρφξει ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 

Τζλοσ, ιςχφουν ότι ορίηεται ςτο άρκρο 204 του Ν.4412/2016 

10.4 Εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ 

Οποιαδιποτε διαφωνία, διζνεξθ ι διαφορά κα ανακφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν κα δίνει το 

δικαίωμα ςτον Ράροχο να αρνθκεί τθ ςυνζχιςθ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν και τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων 

του, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ. Εάν ο Ράροχοσ αρνθκεί για τζτοιο λόγο τθ ςυνζχιςθ τθσ παροχισ 

των υπθρεςιϊν και τθν εκτζλεςθ των λοιπϊν κακθκόντων του, ο Εργοδότθσ κα ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθ 

λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο άρκρο 11 κατωτζρω τθσ Σ.Υ. 

Άρκρο 11. ΕΚΠΣΩΘ ΠΑΡΟΧΟΤ - ΔΙΑΛΤΘ ΤΜΒΑΘ 

11.1 Ζκπτωςθ Παρόχου  

Εφόςον ο Ράροχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ 

εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ Σφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με 

απόφαςθ τθσ Α.Α., εφόςον ζχει προθγθκεί - τουλάχιςτον μία φορά - ςχετικι γραπτι πρόςκλθςθ τθσ Α.Υ. προσ 

τον Ράροχο για ςυμμόρφωςθ. 

Σθμαντικότερθ παράβαςθ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ μθ εξαςφάλιςθ κακθμερινισ λειτουργίασ όλων των 

εγκαταςτάςεων. Θ ςυςτθματικι υπαιτίοσ εκ μζρουσ του Ραρόχου, μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ του αυτισ, είναι 

λόγοσ ζκπτωςθσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ 

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ Σφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του Εργοδότθ θ εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ. Ροινικζσ ριτρεσ που τυχόν επιβλικθκαν και δεν ειςπράχκθκαν, οφείλονται ακροιςτικά. 

Τζλοσ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/2016 

11.2 Λιξθ τθσ φμβαςθσ - Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ  

11.2.1  Θ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ πιςτοποιείται με το τελευταίο πρωτόκολλο παραλαβισ των υπθρεςιϊν του 

Ραρόχου που εκδίδεται από τθν επιτροπι παραλαβισ και τθν προβλεπόμενθ ζγκριςθ αυτοφ,  όπου βεβαιϊνεται 

ότι ζχουν εκτελεςτεί όλεσ οι ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ και ςφμφωνα 

με τθ Σφμβαςθ, και με τθν επιπλζον προχπόκεςθ ότι οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ που διενεργικθκαν κατά τον 

τελευταίο μινα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του Χ.Υ.Τ.Α. απζβθςαν επιτυχείσ. 
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11.2.2  Αν κατά τουσ ελζγχουσ και τισ δοκιμζσ διαπιςτωκεί ότι οριςμζνα ςτοιχεία των εγκαταςτάςεων του 

Χ.Υ.Τ.Α. δεν λειτουργοφν καλϊσ, εξαιτίασ κακισ χριςθσ, κακότεχνθσ ι ελλιποφσ ςυντιρθςθσ ι και κακισ 

ποιότθτασ υλικϊν, ανταλλακτικϊν, λιπαντικϊν κλπ., τότε ο Ράροχοσ υποχρεοφται ςε αντικατάςταςθ παντόσ 

φκαρμζνου εξαρτιματοσ ι πλθμμελϊσ λειτουργοφντοσ, δια άλλων τοφτων και αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ 

λειτουργίασ. 

11.2.3  Τον τελευταίο μινα των υπθρεςιϊν, ο Ράροχοσ, ςυντάςςει και υποβάλλει Τελικι Ζκκεςθ 

Συντιρθςθσ και Επιςκευϊν, πριν από τθν τελευταία πλθρωμι. Σε περίπτωςθ που από τον ζλεγχο τθσ Α.Υ. 

προκφψουν ελαττϊματα ι δυςλειτουργίεσ, ο Ράροχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςι τουσ με δαπάνεσ 

του εντόσ προκεςμίασ τθν οποία κα κζςει θ Α.Υ., αντίςτοιχθσ με τθ φφςθ και τθ ςοβαρότθτα των 

διαπιςτωκζντων ελαττωμάτων. Σε κάκε περίπτωςθ ο Ράροχοσ οφείλει να παραδϊςει ςτο Ρεριφερειακό 

Σφνδεςμο Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ τον Χ.Υ.Τ.Α. ςε εφρυκμθ 

λειτουργικι κατάςταςθ όλεσ τιε εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό του Χ.Υ.Τ.Α., πρόςφατα και πλιρωσ 

ςυντθρθμζνων και κτιριοδομικά επιμελθμζνων. 

11.2.4          Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτον Ράροχο ζνα μινα μετά τθν λιξθ του αντικειμζνου 

τθσ Σφμβαςθσ μετά τθν ζκδοςθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ των υπθρεςιϊν του Ραρόχου και τθν 

παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. 

11.2.5         Τμθματικζσ αποδεςμεφςεισ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, δεν επιτρζπονται κακ’ όλθ τθν διάρκεια 

τθσ Σφμβαςθσ. 

11.3 Διάλυςθ τθσ φμβαςθσ 

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/2016 

Άρκρο 12. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΘ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του Ραρόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτο άρκρο 

205 του Ν.4412/2016. 

Θ διοικθτικι και δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, εκτόσ αν ορίηεται 

διαφορετικά ςτον νόμο. 

Άρκρο 13 ΑΦΑΛΙΕΙ 

13.1  Αςφάλιςθ Αςτικισ ευκφνθσ 

Ο Ράροχοσ και χωρίσ τοφτο να περιορίηει κακόλου τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ 

οφείλει να αςφαλίςει προςωπικό, μθχανιματα, υλικά, τρίτουσ και τθ μονάδα επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων, ςτο 

ςφνολό τθσ με δικζσ του δαπάνεσ με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ και το παρόν άρκρο. 

Οι αςφαλίςεισ αυτζσ, κα πραγματοποιθκοφν κυρίωσ, μζςω δφο αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δθλαδι του 

αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου του χϊρου και του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου αςτικισ ευκφνθσ, με τθν 

διευκρίνιςθ ότι επιτρζπεται θ ενοποίθςθ των δφο αυτϊν ςυμβολαίων ςε ζνα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

ικανοποιοφνται όλεσ οι προβλεπόμενεσ αςφαλιςτικζσ απαιτιςεισ. 

Με τθν αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ κα καλφπτεται θ αςτικι ευκφνθ του Ραρόχου ζναντι τρίτων και οι 

αςφαλιςτζσ υποχρεοφνται να καταβάλλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για: ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι οδφνθ, ι 

θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα ι και ηϊα, που προκαλοφνται κακ' όλθ τθν διάρκεια και εξαιτίασ των 

εργαςιϊν εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ και εφ' όςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Ραρόχου. 
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Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, και κα λιγει με τθν οριςτικι παραλαβι, τθν 

θμερομθνία τθσ οποίασ κα γνωςτοποιιςει γραπτά ο Φορζασ, ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία. 

Εάν μετά τθν θμερομθνία περάτωςθσ τθσ Σφμβαςθσ, προκφψει ανάγκθ επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, ι άλλθσ ςχετικισ 

ρφκμιςθσ, θ οποία εμπίπτει ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Ραρόχου και απαιτεί τθν εκτζλεςθ 

εργαςιϊν από δικά του ςυνεργεία, τότε κα πρζπει να φροντίςει για τθν εκ νζου αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ 

αςτικισ ευκφνθσ του ζναντι τρίτων. Θ αςφάλιςθ αυτι πρζπει να είναι με τουσ ίδιουσ όρουσ, όπωσ και θ αρχικι 

και με διάρκειά τθσ όςθ χρειάηεται για τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν επιςκευισ, ςυντιρθςθσ κ.λ.π. 

Στο αςφαλιςτιριο των παραπάνω παραγράφων περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι ακόλουκοι γενικοί όροι : 

 Ο Εργοδότθσ κα είναι ςυναςφαλιςμζνοσ. 

 Τα αςφαλιςτιρια δεν μποροφν να ακυρωκοφν, τροποποιθκοφν, ι λιξουν χωρίσ τθν γραπτι, με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι πριν από τριάντα (30) θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ τόςο 

προσ τον Ράροχο, όςο και προσ τον εργοδότθ. 

 Ο Ράροχοσ, το προςωπικό του κακϊσ και όλοι οι ςφμβουλοι και ςυνεργάτεσ του, κεωροφνται τρίτα ςαν 

πρόςωπα. 

 Με το αςφαλιςτιριο καλφπτεται θ ευκφνθ του Φορζα που απορρζει από το άρκρο 922 του Αςτικοφ 

Κϊδικα (ευκφνθ προςτιςαντοσ). 

 Ο Ράροχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Εργοδότθ τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια τουλάχιςτον δεκαπζντε 

(15) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ Σφμβαςθσ ι τθν εγκατάςταςθ του Ραρόχου 

επί τόπου, οποιοδιποτε από τα δφο ςυμβεί πρϊτα. Διαφορετικά ο Εργοδότθσ, χωρίσ ειδοποίθςθ, μπορεί 

να ςυνάψει το υπόψθ αςφαλιςτιριο με αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ προτίμθςισ του, ςτο όνομα, για 

λογαριαςμό και με δαπάνεσ του Ραρόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και για 

λογαριαςμό του, ωσ πλθρεξοφςιοσ. 

 Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ Σφμβαςθσ από υπαιτιότθτα 

του Ραρόχου, οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, ςε οποιαδιποτε φάςθ και εάν βρίςκονται, κα αςφαλιςκοφν 

ζναντι όλων των ενδεχομζνων κινδφνων ωσ προσ τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από τον Εργοδότθ και 

τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ράροχο. 

13.2  Αςφάλιςθ προςωπικοφ 

Ο Ράροχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλίςει ςτον ΕΦΚΑ και τα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία ι οργανιςμοφ κφριασ ι 

/και επικουρικισ αςφάλιςθσ όλο το προςωπικό που κα απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του ανάλογα με τθν 

ειδικότθτα και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  των αςφαλιςτικϊν ταμείων ι οργανιςμϊν. 

Ο Ράροχοσ υποχρεοφται επίςθσ να ζχει αςφαλίςει αντίςτοιχα το εργατοτεχνικό και λοιπό προςωπικό του που 

δεν υπάγεται ςτισ περί ΕΦΚΑ διατάξεισ ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ. Θ διάταξθ αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό 

όςο και για το αλλοδαπό προςωπικό 

13.3  Αςφάλιςθ μθχανθμάτων και μεταφορικϊν μζςων 

Ο Ράροχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλίςει ςε αςφαλιςτικι εταιρεία τα μθχανιματα, τα αυτοκίνθτα, τα 

μεταφορικά μζςα που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

και τθ Σφμβαςθ. 

13.4  Γενικοί όροι των αςφαλίςεων 

Για τθν αςφάλιςθ του Χ.Υ.Τ.Α. και τθν αςφάλιςθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων ιςχφουν οι ακόλουκοι όροι: 
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α) ο Ράροχοσ οφείλει, πριν από τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, αλλά όχι αργότερα από 

δζκα (10) θμζρεσ μετά από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, να παραδϊςει ςτον Εργοδότθ ςχζδιο(α) 

αςφαλιςτθρίου (ων) ςυμβολαίου (ων) προσ ζγκριςθ των όρων του (ων). 

Το(α) αςφαλιςτιριο(α) ςυμβόλαιο(α) οφείλει(ουν) να είναι απολφτωσ ςυμβατό(α) με τισ απαιτιςεισ τθσ 

Σφμβαςθσ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ νόμων, διαταγμάτων, κανονιςμϊν, κ.λ.π. Θ ζγκριςθ από τθν πλευρά του 

Εργοδότθ ζχει τθν ζννοια του ελζγχου και τθσ εκ μζρουσ του αποδοχισ ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν 

ςυμβάςεων, καλφπτουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και των ςυμβατικϊν τευχϊν. 

β) Μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγκριςθ του(ων) ςχεδίου(ων) ο Ράροχοσ οφείλει να παραδϊςει ςτον 

Εργοδότθ το(α) αςφαλιςτιριο(α) ςυμβόλαιο(α). 

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων πζραν των 20 θμερϊν από τθν 

ζγκριςθ, ο Εργοδότθσ δικαιοφται να προβεί ςε καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που ο Ράροχοσ αμελεί ι 

αρνείται να καταβάλει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία το οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, ο Εργοδότθσ για να 

αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα 

ςτουσ αςφαλιςτζσ για λογαριαςμό του Ραρόχου και να τα παρακρατιςει από το λαβείν του ςφμφωνα με τα 

προθγοφμενα, 

γ) Οι παραπάνω αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν ι περιορίηουν κατά κανζνα τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 

του Εργοδότθ που απορρζουν από τθν Σφμβαςθ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τα ςχετικά 

αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κ.λ.π. και ο Ράροχοσ παραμζνει 

αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι /και πράγματα και περάν από τα ποςά 

κάλυψθσ των πιο πάνω αςφαλιςτθρίων, υπό τον όρο φυςικά ότι θ ςχετικι ευκφνθ του για τισ αςφαλιηόμενεσ 

ηθμίεσ και τισ αιτίεσ που τισ προκάλεςαν απορρζει από τθν Σφμβαςθ με τον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο Φορζων 

Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φo.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

δ) Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρεία με τθν οποία ο Ράροχοσ ςυνομολόγθςε τισ παραπάνω αςφαλίςεισ, 

παραλείψει ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμιά θ βλάβθ για οποιονδιποτε λόγο ι 

αιτία, ο Ράροχοσ, οφείλει να το πράξει και ο Εργοδότθσ δικαιοφται να παρακρατιςει από το λαβείν του Ραρόχου 

ι από εγγφθςθ του οποιαςδιποτε φφςθσ τα ποςά που κατά τθ κρίςθ του απαιτοφνται για τθν αποκατάςταςθ τθσ 

εν λόγω ηθμίασ ι βλάβθσ. 

ε) Ο Ράροχοσ οφείλει να ειδοποιεί τουσ αςφαλιςτζσ για αλλαγζσ ςτθ φφςθ, ςτθν ζκταςθ ι ςτο πρόγραμμα 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και να εξαςφαλίηει τθν επάρκεια των αςφαλίςεων ανά πάςα ςτιγμι, ςε ςυμφωνία με 

τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και ιδιαίτερα με το ςυμβατικό τίμθμα οφείλει δε όποτε απαιτείται, να επιδεικνφει 

ςτθν αρμόδια υπθρεςία (Α.Υ.) τα εν ιςχφ αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια και τισ αποδείξεισ πλθρωμισ των τρεχόντων 

αςφαλίςτρων. 

ςτ) Κατά τθ ςφναψθ των παραπάνω αςφαλίςεων, ο Ράροχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται και να λαμβάνει υπ' 

όψθ τισ διατάξεισ των Νόμων, Νομοκετικϊν Διαταγμάτων, Κανονιςμϊν κ.λ.π., που ιςχφουν εκάςτοτε και ζχουν 

εφαρμογι ςτθν Ελλάδα (π.χ. ΝΔ. 400/70, Ν.489/76, Ν1256/82, Ν.1418/84, ΡΔ.609/85, ΡΔ 218/99 κ.λ.π.). 

η) Ο Ράροχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. Οι παρεχόμενεσ αςφαλιςτικζσ 

καλφψεισ, οι οικονομικοί και αςφαλιςτικοί όροι, οι εξαιρζςεισ, απαλλαγζσ κ.λ.π., υπόκεινται ςε κάκε περίπτωςθ 

ςτθν τελικι ζγκριςθ από τον Εργοδότθ.  

θ) Σε περίπτωςθ που ο Ράροχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ παραπάνω αςφαλιςτικζσ 

υποχρεϊςεισ του ι οι αςφαλίςεισ που ςυνομολογιςει κρικοφν ςαν μθ ικανοποιθτικζσ από τον Εργοδότθ, ο 

Εργοδότθσ δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Ραρόχου τα πιο πάνω αςφαλιςτιρια και να 

παρακρατιςει (ζντοκα με τον νόμιμο τόκο υπερθμερίασ) το ποςό των αςφαλίςεων είτε από το λαβείν, είτε με 

κατάπτωςθ ανάλογου ποςοφ από τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ του Ραρόχου. 
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13.5  Τποχρεωτικοί όροι των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων 

Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που αφοροφν ςτα μθχανιματα τισ εργαςίεσ και τισ υπθρεςίεσ που κα παρζχει ο 

Ράροχοσ και τθσ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων κα περιζχουν οπωςδιποτε τουσ εξισ όρουσ: 

α) τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δεν δφναται να ακυρωκοφν, τροποποιθκοφν ι λιξουν χωρίσ γραπτι ειδοποίθςθ 

διορίασ εξιντα (60) θμερϊν με ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν αςφαλιςτικι εταιρεία τόςο προσ τον Ράροχο όςο 

και προσ τον Εργοδότθ ι χωρίσ ζγκριςθ του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 

(ΦΟΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

β) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ καταςτροφισ του εξοπλιςμοφ ο Ράροχοσ μεταβιβάηει και εκχωρεί ςτον 

Εργοδότθ εξ αρχισ τα ποςά των απαιτιςεων του από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, απαλλαςςόμενοσ ζτςι από 

κάκε ςχετικι ευκφνθ ζναντι του Εργοδότθ. 

Τα ποςά αυτά κα καταβάλλονται ςτον Εργοδότθ φςτερα από ςχετικι αίτθςι του, χωρίσ να χρειάηεται ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ ι άλλθ ενζργεια του Ραρόχου. 

γ) θ αςφαλιςτικι εταιρεία παραιτείται από κάκε δικαίωμα ανταγωγισ κατά του Εργοδότθ των υπαλλιλων του, 

ςυμβοφλων και ςυνεργατϊν του και των υπαλλιλων τουσ ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμία οφείλεται ςε 

πράξθ ι παράλειψθ όχι θκελθμζνθ των προςϊπων αυτϊν. 

δ) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ από υπαιτιότθτα του Ραρόχου, οι 

Χ.Υ.Τ.Α. ςε οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκονται μπορεί να αςφαλιςτοφν ζναντι όλων των ενδεχομζνων 

κινδφνων από τον Εργοδότθ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ράροχο. 

13.6  Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων 

Τα όρια αποηθμίωςθσ των αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων είναι, ανά περιςτατικό, τα 

ακόλουκα: 

o για υλικζσ ηθμίεσ κετικζσ ι αποκετικζσ ςε πράγματα τρίτων ανεξάρτθτα από τον αρικμό των τυχόν 

ηθμιωκζντων τρίτων:  Ευρϊ 200.000 (διακόςιεσ χιλιάδεσ), 

o για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων κατ' άτομο και ατφχθμα Ευρϊ 500.000 (πεντακόςιεσ χιλιάδεσ), 

o για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο μετά από ομαδικό ατφχθμα, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των πακόντων 

Ευρϊ 500.000 (πεντακόςιεσ χιλιάδεσ), 

o ανϊτατο όριο ευκφνθσ αςφαλιςτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ Ευρϊ 1.500.000 (ζνα εκατομμφριο 

πεντακόςιεσ χιλιάδεσ). 

Τα ποςά αυτά κα αυξάνονται κατά περίπτωςθ (αυξθμζνων κινδφνων, χρονικισ διάρκειασ, αςφαλιηομζνου 

κεφαλαίου κ.λ.π.) και κα ανακεωροφνται ςτισ επετείουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με το μζςο όρο ςυντελεςτι 

ανακεϊρθςθσ με βάςθ τουσ δείκτεσ του ΕΦΚΑ. 

Στο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων κα περιλαμβάνονται και οι εξισ ειδικοί όροι: 

 Ο Εργοδότθσ, το εν γζνει προςωπικό του, οι τυχόν ςφμβουλοί του και το προςωπικό τουσ κεωροφνται τρίτα 

πρόςωπα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ διαςταυροφμενθσ ευκφνθσ ζναντι αλλιλων. 

 Θ αςφαλιςτικι εταιρεία υποχρεϊνεται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται κατά του Ραρόχου ι του 

Εργοδότθ και του προςωπικοφ τουσ, ςτθ περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμία οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ του 

προςωπικοφ τουσ, θ οποία καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, κα καταβάλλει δε 

κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κ.λ.π. που ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια 

των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ςαν ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν καλφπτεται θ εκ του 

άρκρου 922 του Αςτικοφ Κϊδικα απορρζοντα ευκφνθ του Συνδζςμου (ευκφνθ προςτιςαντοσ). 
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Διευκρινίηεται ότι το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων που τυχόν απαιτείται για τθν 

κάλυψθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ του Ραρόχου λόγω τθσ εκτζλεςθσ απ' αυτόν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ 

οφείλει να υποβλθκεί πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των αντιςτοίχων εργαςιϊν. 

13.7  Αςφάλιςθ κατά παντόσ κινδφνου 

Θ αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτει οποιαδιποτε απϊλεια, ηθμιά ι καταςτροφι, μερικι ι ολικι, που οφείλονται ι 

προκαλοφνται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία (δθλ. τυχαία περιςτατικά, ελαττωματικά υλικά, λανκαςμζνθ 

εργαςία, κεομθνία και ζκτακτα καιρικά φαινόμενα κλπ.). 

Θ αςφάλιςθ κα είναι ςτθ ςυνολικι αξία τθσ Σφμβαςθσ (εξοπλιςμόσ, υλικά, υπθρεςίεσ κλπ.) 

ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν παρατάςεων και ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων. Ο Ράροχοσ υποχρεοφται να 

ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα τθν αναπροςαρμογι του αςφαλιηόμενου κεφαλαίου, 

ςφμφωνα με τθν πραγματικι αξία τθσ Σφμβαςθσ και οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του δικαιϊματοσ τθσ 

υπαςφάλιςθσ. 

Άρκρο 14 ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

14.2.1  Θ Σφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

14.2.2 Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Ραρόχου και του Εργοδότθ ι άλλων ελλθνικϊν 

αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

Σφμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον 

Ράροχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον ίδιο. 

14.2.3  Σε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων ςε 

αλλοδαπι γλϊςςα. 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 

            10/03/2021 
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ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΩΡΟΤ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΣΑΦΘ 

ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 2θσ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ ΠΙΕΡΙΑ (Χ.Τ.Σ.Α. ΛΙΣΟΧΩΡΟΤ) ΓΙΑ ΔΤΟ 

(2) ΕΣΘ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΘ ΕΝΟ (1) ΕΣΟΤ 

Αρ. Μελζτθσ :       14/2021 

Προχπολογιςμόσ:  767.568,80€ πλζον ΦΠΑ 24%  

(υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 1.151.353,20€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ 

προαίρεςθσ πλζον ΦΠΑ 24%) 

 

Ε Ν Σ Τ Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Θ   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α    

Του προμθκευτι ………………………………………….., με ζδρα ………………., οδόσ ……………………, αρικμόσ …, 
τθλζφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ Διακιρυξθσ και των υπόλοιπων τευχϊν Διαγωνιςμοφ για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν: «ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΩΡΟΤ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΣΑΦΘ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 2θσ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ ΠΙΕΡΙΑ (Χ.Τ.Σ.Α. ΛΙΣΟΧΩΡΟΤ) ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΘ ΕΝΟ (1) ΕΣΟΤ», 

τουσ αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά. 

Κόςτοσ ταφισ ανά tn απορριμμάτων  

Κόςτοσ επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων ανά m3   

Κόςτοσ μεταφοράσ ςτραγγιςμάτων ανά m3  

*Στθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ αλλά δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Ρ.Α. Θ προςφορά 

δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. 

 

 

 (Τόποσ και θμερομθνία) 

Ο Ρροςφζρων 

mailto:ota@otenet.gr



