
 

 

  
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή 

με τεχνική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ» προϋπολογισμού € 

59.850,00 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.364, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 

74.214,00. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό οικονομικής λειτουργίας 

Η ΔΕΑΔΟ ΑΕ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/06(ΔΚΚ) όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Τον εγκεκριμένο κανονισμό οικονομικής λειτουργίας της Δ.Ε.Α.ΔΟ. Α.Ε. 

• Το άρθρο 52του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’), «1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ο 

συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αγίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα 

τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία» 

• την υπ’ αριθμ. 155/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Α.ΔΟ. για 

την έγκριση της μελέτης 

Τα παραπάνω ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, καταργήσεις, αντικαταστάσεις ή 

έκδοσης νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

 



 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. 

Προϊσταμένη Αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. μέσω των 

αρμοδίων οργάνων, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές. 

Οδός:   Βιο. Π.α Λιτοχώρου, 60200 Λιτόχωρο 

Ταχ. Κωδ.: 60200, Λιτόχωρο Πιερίας  

Τηλ.:   2352061412 

Fax             2352061213 

Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η υπηρεσία της Δ.Ε.Α.ΔΟ. Α.Ε. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Δ.Ε.Α.ΔΟ. Α.Ε. αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση χωματουργικών 

– εκσκαπτικών εργασιών στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ» σύμφωνα με τους όρους και τις 

προδιαγραφές της παρούσας  διακήρυξης και του συνόλου των συμβατικών τευχών. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στη διαδικασία δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε 

κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί 

κοινοπραξιών) 

1. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγγεγραμμένα στα 

Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους. 

2. προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 

του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές 

Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα σε 

Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

3. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμένοι στους 

επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών με αριθμό αναφοράς 

CPV 45110000. 



Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο 

διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των 

οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

Οι ως άνω συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και 

στη μελέτη της υπηρεσίας. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται μέχρι του ποσού των € 59.850,00 πλέον 

ΦΠΑ (24%) 14.364, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.214,00 και θα 

βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμό του έτους 2017 του Δήμου. 

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας 

είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 

1. Η παρούσα διακήρυξη, 

2. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

3. Η τεχνική περιγραφή, 

4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

5. Οικονομική προσφορά του αναδόχου 

 

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθεται μέχρι τις  09-  05 - 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα 

γραφεία της Δ.Ε.Α.ΔΟ. Α.Ε.. Η Δημοπρασία θα γίνει την ίδια ημέρα  09  -  05 -2017 και 

ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δ.Ε.Α.ΔΟ. ΑΕ στα γραφεία της 

έδρας της. 
6.1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της 

Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παρ. 1 ανωτέρω.  

6.2. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την ημέρα και ώρα που προβλέπεται 

ανωτέρω θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 



6.3. Οι προσφορές των υποψήφιων υποβάλλονται εγγράφως σε ένα πρωτότυπο 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, ο οποίος φέρει εξωτερικά την ένδειξη Συνοπτικός 

Διαγωνισμός για την εργασία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ» καθώς και τα στοιχεία του υποψηφίου [πλήρη 

επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, FAX κ.τ.λ.] 

6.4. Προσφορά που τυχόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα της παραγράφου 6 

κατωτέρω θα θεωρείται τυπικά μη αποδεκτή. 

6.5. Πληροφορίες για την Προκήρυξη δίνονται στο τηλέφωνο 2352061412 κ. Κόκκινο 

Βασίλη. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, οφείλει να διαθέτει, 

επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική και χρηματοοικονομική ικανότητα κατά 

τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. 

 

1. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εμπειρία του διαγωνιζόμενου 

ως εξής: 

2. Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο των κυριοτέρων παρόμοιων 

έργων ή υπηρεσιών, που εκτελέσθηκαν τα τελευταία πέντε έτη (ήτοι στη χρονική 

περίοδο 2011-2016) από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από κάθε μέλος της 

διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, στη χρονική διάρκεια και 

στον εργοδότη. 

3. Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει την ικανότητα να εκτελεί έργα παρόμοιας φύσης. 

Η ικανότητα αυτή του διαγωνιζόμενου θα πρέπει να επαληθεύεται από τους 

κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που τηρούνται από το επιμελητήριο 

στο οποίο ανήκει αυτός. 

4. Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του έργου και να μπορεί 

να διαθέσει τουλάχιστον το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό που θα είναι 

υπεύθυνο για την επίβλεψη συντήρησης και λειτουργίας και ειδικότερα : 

 Κατάλληλα πιστοποιημένους χειριστές μηχανιμάτων και οχημάτων, που να 

διαθέτουν την απαραίτητη άδεια χειρισμού και οδήγησης για το όχημα που θα 

χρησιμοποιεί ο καθένας. 



Σε περίπτωση Κ/Ξ η ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να υπάρχει από τουλάχιστον 

ένα μέλος της Κ/Ξ, το οποίο θα είναι και το κύριο μέλος της (ως κύριο μέλος ορίζεται το 

μέλος με ποσοστό συμμετοχής πάνω από 50 %). 

Σε περίπτωση που η αναμενόμενη για την τεκμηρίωση της εμπειρίας σύμβαση, 

έχει εκτελεστεί σε Κ/Ξ με άλλα νομικά πρόσωπα, τότε ο διαγωνιζόμενος πρέπει να 

συμμετέχει σε αυτή τουλάχιστον 50%. 

Προκειμένου για επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες που δεν εκδίδουν 

επίσημους πίνακες παρεχόντων υπηρεσίες, δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών και περί του κύκλου εργασιών της παροχής υπηρεσιών του αντικειμένου της 

διακήρυξης των πέντε προηγούμενων οικονομικών ετών. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο φάκελος συμμετοχής, περιλαμβάνει 

 κλειστό φάκελο «Δικαιολογητικών συμμετοχής» 

 κλειστό φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» και 

 σφραγισμένο (επί ποινή αποκλεισμού) φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων έχει ως εξής: 

8.1 Ο φάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» πρέπει να περιέχει τα αποδεικτικά 

του δικαιώματος συμμετοχής της παρ. 3 της παρούσας Διακήρυξης και επί πλέον τα 

ακόλουθα: 

8.1.1 Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, 

υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από τον διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο, ή τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, ή τους νομίμους 

εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή τον από κοινού ορισθέντα με ιδιωτικό 

έγγραφο κοινό εκπρόσωπο. 

8.1.2 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των επιτόπιων συνθηκών των 

απαιτούμενων εργασιών, των μέτρων ασφαλείας και του απαιτούμενου μηχανολογικού 

εξοπλισμού. 

8.1.2. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό 

τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Οι 

διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως ή με το 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 



Οι Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του 

εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο 

καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής 

διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται 

από αντίγραφο του σχετικού Φ.Ε.Κ. 

Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν: α) το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συμμετοχή στο 

συγκεκριμένο διαγωνισμό και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το Φ.Ε.Κ. 

που έχει αυτό δημοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. με 

όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα 

Φ.Ε.Κ.. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα 

μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες 

από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για 

δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζομένη εταιρεία ή είναι μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία 

για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή 

ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την 

εταιρεία αυτή. 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του 

γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα εκ 

των πρωτοτύπων. O υποψήφιος οφείλει μόλις ανατεθεί σε αυτόν η εργασία ή/και εφόσον 

του ζητηθεί, να τα καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή αμέσως. 



Επί διαγωνιζόμενου αλλοδαπού νομικού προσώπου προσκομίζεται απόφαση του 

κατά το νόμο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συμμετοχής στον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό και διορισμού του νομίμου εκπροσώπου του. 

8.1.3 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, κοινή συμβολαιογραφική δήλωση των προσώπων 

που την απαρτίζουν περί: 

1) συμφωνία των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης. 

2) αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις 

ολόκληρο 

3) ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν την υπογραφή της θα 

συστήσουν κοινοπραξία και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κοινοπραξία αυτή. 

Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του ελληνικού 

δικαίου ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες στις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Ν.Π. 

8.1.4 ·Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 

εκάστοτε ισχύει στην οποία: 

1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.  

2. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική 

οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο), για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

 δεν τελούν σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, 

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο αναφέροντας το ειδικό επάγγελμά τους 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Σε περίπτωση 

αλλοδαπών ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 



ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι. 

 δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 

και, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

3. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης και 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας κατακύρωσης. Η μη 

έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

•Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 

ισχύει στην οποία: 

Να δηλώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει πλήρη γνώση των όρων της 

παρούσας διακήρυξης και της μελέτης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως στο σύνολό τους καθώς επίσης κι ότι δεν έχουν αποκλειστεί η 

συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ ή του Δημοσίου. 

Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής 

των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στο πλαίσια επανελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά  

 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 



έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που να έχουν 

εκδοθεί μέχρι έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

2. Οι αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου έγγραφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παραπάνω περίπτωσης α(1). 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 

καταστάσεις της παραπάνω περ. α(2) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και 

ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραπάνω περ. α(3). 



(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

 

3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του παρόντος, 

αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 

για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α(1) του παρόντος. 

(4) Δικαιολογητικά σύστασής τους.  

 

4. Οι Συνεταιρισμοί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α(1) του παρόντος. 



(2) Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων α(2) και α(3) εφόσον πρόκειται για 

ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της παραπάνω περίπτωσης β(2), εφόσον πρόκειται για 

αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης γ(2). 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

(4) Δικαιολογητικά σύστασής τους. 

 

5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της 

ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως 

άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από 

υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι, στην συγκεκριμένη χώρα 

δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε Κράτος 

εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, από ένωση προσώπων (φυσικών ή 

νομικών), όλα τα αναφερόμενα στο παρόν σημείο της Διακήρυξης πιστοποιητικά, 

δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα υποβάλλονται για καθέναν από τους συμμετέχοντες 

στην ένωση. 

Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους 

προσφέροντες συμπληρώσεις, ή αποσαφηνίσεις, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε 

περίπτωση που οι προσφέροντες δεν ανταποκριθούν, αποκλείονται του διαγωνισμού. 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

1. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τότε αυτά αναπληρώνονται ως 

ακολούθως: 



 Για τους ημεδαπούς με ένορκη Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη 

στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο 

και ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

 Για τους αλλοδαπούς με Ένορκη Βεβαίωση του προσφέροντος ή, στα κράτη όπου δεν 

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού της χώρας του προσφέροντος στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία 

έκδοσης των συγκεκριμένων εγγράφων όσο και ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. 

2. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη 

Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού 

προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, 

κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και 

του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 

8.2 Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ταξινομημένα και αριθμημένα σύμφωνα με την ταξινόμηση και 

αρίθμηση των παρακάτω. Η τεχνική έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα 

ακόλουθα κεφάλαια. 

8.2.1.  Οργανόγραμμα στο οποίο θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα των μελών της 

ομάδας. 

Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας παροχής της ζητουμένων 

υπηρεσιών (χειριστές μηχανημάτων και λοιπό προσωπικό), όπου θα παρουσιάζονται τα 

καθήκοντα και οι άδειες χειριστή του καθενός. Συγκεκριμένα το οργανόγραμμα 

αποτελείται από τα εξής υποβαλλόμενα στοιχεία: 

(1) Υπεύθυνη Δήλωση για την Ομάδα παροχής της υπηρεσίας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από πίνακα του προσωπικού της ομάδας 

παροχής της υπηρεσίας. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση κάθε μέλους της ομάδας 

στην οποία θα δηλώνεται ότι: 



i) σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί Ανάδοχος του παρόντος 

διαγωνισμού, θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην θέση που προβλέπεται στον σχετικό 

πίνακα της παρούσας. 

ii) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας και της συγγραφής 

υποχρεώσεων, που αφορούν στη συμμετοχή του στην ομάδα παροχής της υπηρεσίας. 

Η ελάχιστη πραγματική εμπειρία κάθε μέλους της ομάδας παροχής της 

υπηρεσίας θα είναι σχετική με την προτεινόμενη, από το διαγωνιζόμενο, θέση τους στο 

οργανόγραμμα και θα αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους σημείωμα ή τον πίνακα 

εμπειρίας. 

 

8.3.3.Πρόγραμμα εργασιών, προληπτικής και επιδιορθωτικών παρεμβάσεων όταν 

και εφόσον προκύψει  ανάγκη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

 

8.3 Ο κλειστός φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού, 

ασφαλώς σφραγισμένος και θα περιέχει το χορηγούμενο από την Αναθέτουσα Αρχή 

έντυπο προσφοράς συμπληρωμένο με ανεξίτηλο μελάνι ή γραφομηχανή. 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του 

διαγωνιζόμενου, κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση ως προς 

την ταυτότητά του και να υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε 

περίπτωση κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από 

τον κοινό εκπρόσωπο. 

Η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου πρέπει να αναγράφεται, 

επί ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου, ολογράφως. 

Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθμητικών τιμών, λογιστικά λάθη σε 

αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει των ολογράφων 

τιμών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου, προκειμένου να προκύψει η συνολική 

προσφορά. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά του Προσφέροντα είναι δεσμευτική για χρονική περίοδο εξήντα 

(60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το διάστημα αυτό μπορεί 



να παραταθεί για άλλες εξήντα (60) ημέρες, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δ.Ε.Α.ΔΟ Α.Ε που κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΝΟΜΙΣΜΑ 

Τα ποσά που αναγράφονται στις προσφορές των υποψήφιων εκφράζονται 

υποχρεωτικά σε Ευρώ. Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ δίνεται χωριστά. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι προσφορές αποσφραγίζονται σε ανοικτή διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού την καθορισμένη ημέρα και ώρα. Για να προσδιοριστεί η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και 

Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζόμενων που δεν αποκλείστηκαν κατά τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα παρακάτω κριτήρια. 

1. Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς. 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, θα προβεί στην αξιολόγηση 

του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Τις άδειες των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν που θα αναγράφουν την 

έγκριση τύπου, από τις οποίες θα προκύπτει η συμβατότητα των μηχανημάτων με τις 

προδιαγραφές της υπηρεσίας όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση/περιγραφή. 

2. Στην περίπτωση όπου υποβληθεί προσφορά με μισθωμένο μηχανολογικό 

εξοπλισμό, στο φάκελο επισυνάπτονται, επι ποινή αποκλεισμού, το θεωρημένο από την 

Εφορία μισθωτήριο συμβόλαιο, επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των 

μηχανημάτων και υπεύθυνη δήλωση από τον μισθωτή ότι ο μισθωμένος εξοπλισμός θα 

διατεθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκλειστικά. 

 

Ως προς τα μηχανήματα (μηχανολογικό εξοπλισμό) απαιτούνται, επι ποινή αποκλεισμού: 

 

- 1 (ένας) ισοπεδωτής (Μ.Ε), τροχοφόρος, τριών αξόνων και ίππων 140.Προκειμένου να 

δύναται να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις διαμόρφωσης του χώρου επι του οποίου θα 

τοποθετηθεί το εδαφικό υλικό, το υλικό γαιωδών προϊόντων αποσάθρωσης και της 



φυτικής γής της εκσκαφής κατά την αποκατάσταση, ο ισοπεδωτής θα πρέπει να είναι 

ισχύος 150 PS ή ανώτερος. 

- 1 (ένας) εκσκαφέας (Μ.Ε.), ερπυστριοφόρος, βάρους λειτουργίας 44 τόνων ή ανώτερου 

προκειμένου να δύναται να προβεί σε κάθετες εξωρύξεις υλικού κατά τη διαδικασία 

διαμόρφωσης των πρανών. Η ισχύς του θα πρεπει να είναι ανώτερη των 280 ίππων λόγω 

της μεγάλης συνεκτικότητας του εδάφους. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της ανωτέρω εδαφικής 

ιδιαιτερότητας, το υλικό αποσπάται σε μεγάλα τμήματα και απαιτείται μεγάλη 

χωρητικότητα κάδου, ήτοι ίση με 2,5m3 ή ανώτερη. Το πλάτος του μηχανήματος δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά το 1/3 του πλάτους των βαθμίδων, ήτοι 3 εως 4m. 

- 1 (ένας) εκσκαφέας (Μ.Ε.), ερπυστριοφόρος, βάρους λειτουργίας εως 35 τόνων και 

ιπποδύναμης εως 230 ίππων, προκειμένου να πραγματοποιεί εργασίες βοηθητικές στον 

ανωτέρω εκσκαφέα και θα δύναται να διέλθει, λόγω μικρότερων διαστάσεων σε σημεία 

που απαιτείται διαμόρφωση των βαθμίδων και δεν δύναται να διέλθει ο έταιρος 

εκσκαφέας. Η χωρητικότητά του θα πρέπει να είναι από 2 εως 2.5m3 

- 1 (ένας) φορτωτής (Μ.Ε.), ελαστιχοφόρος, που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση του 

υλικού που θα προκείπτει από τη διαμόρφωση των βαθμίδων σε φορτηγά οχήματα 

προκειμένου να απομακρυνθεί και να τοποθετηθεί σε σημεία υπόδειξης της υπηρεσίας. 

Ο φορτωτής θα λειτουργεί συνδυαστικά με τους εκσκαφείς και λόγω των αυξημένων 

απαιτήσεων θα πρέπει να έχει ιπποδύναμη τουλάχιστον 260 ίππων και χωρητικότητα 

κάδου τουλάχιστον 5 m3 δεδομένου ότι τα τμήματα του υλικού που θα αποσπαστούν 

κατά τη διαμόρφωση αναμένονται να είναι μεγάλων διαστάσεων. 

- 1 (ένας) φορτωτής (Μ.Ε.), ελαστιχοφόρος, που θα χρησιμοποιηθεί στη φόρτωση του 

εγκεκριμένου υλικού που θα τοποθετηθεί στις βαθμίδες μετά τη διαμόρφωσή του. 

Σύμφωνα με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η πλήρωση των βαθμίδων θα 

πρέπει να γίνει με αργιλικό υλικό, καλής ποιότητας. Ως εκ τούτου, δεν απαιτούνται 

δυνατότητες όμοιες με του ανωτέρω, δοθέντος ότι το υλικό πλήρωσης των βαθμίδων δεν 

απαιτεί αυξημένη ισχύ του μηχανήματος. Συνεπώς, η ισχύς του φορτωτή θα πρέπει να 

είναι από 230 εως 250 ίππους και η χωρητικότητα του κάδου μεγαλύτερη των 4m3. 

- 2 (δύο) φορτηγά, ανατρεπόμενα, ανοικτού τύπου, τεσσάρων αξόνων, οφέλημης μάζας 
άνω των 18.000 Kg. Ως προς την ισχύ, θα πρέπει, σύμφωνα με τις άδειες κυκλοφορίας 
των οχημάτων να υπερβαίνει τους 70 ίππους 
- 1 (ένα) σφυρί προσαρμοζόμενο στον εκσκαφέα προκειμένου να απασχοληθεί κατά τη 

διαμόρφωση των βαθμίδων ώστε να δύναται να τοποθετηθεί το υλικό αποκατάστασης 

αποτελεσματικά. 

 



Προσφορές που δεν καλύπτουν καθένα απο τα ανωτέρω ζητούμενα ή υποβάλλονται υπο 

τη μορφή αντιπροσφοράς, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες. 

 

Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. 

Ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά μετά από έλεγχο της αξιοπιστίας της 

απορρίπτεται. 

Στον παρόντα διαγωνισμό δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

12.1. Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης 

κατακύρωσης του έργου, στα γραφεία της Δ.Ε.Α.ΔΟ. ΑΕ, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

12.2. Επίσης ο ανάδοχος αποκλείεται και η σύμβαση ανατίθεται στον επόμενο κατά 

σειρά υποψήφιο, ή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω, σε περίπτωση που τα 

δικαιολογητικά της σχετικής παραγράφου είτε δεν προσκομισθούν έγκαιρα είτε το 

περιεχόμενό τους δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της υποβληθείσας υπεύθυνης 

δήλωσης. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται ένα (1) μήνα, από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα 

με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, υποβάλλεται συνημμένως στα 

δικαιολογητικά εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 0.5% της συνολικής συμβατικής 



αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. η οποία επιστρέφεται τριάντα  (30) ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της 

προσφοράς. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο, με την 

προσκόμιση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι 

επιστροφής της στην Τράπεζα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 

της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήμου. 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις κατά της συμμετοχής κάποιου διαγωνιζομένου ή κατά της 

νομιμότητας του διαγωνισμού υποβάλλονται στην επιτροπή μόνο εγγράφως, μέχρι την 

αποσφράγιση των προσφορών ή μέχρι και την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή ενστάσεις που 

δε θα υποβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω και όπως προβλέπεται στο Ν. 4412/2016 

θεωρούνται σαν να μην έχουν υποβληθεί. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντίτυπα των γενικών όρων του διαγωνισμού, καθώς και τυχόν διευκρινίσεις 

σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία 

του στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, στο Βιο.Πα. Λιτοχώρου. 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Απλοποιημένη προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Δ.Ε.Α.ΔΟ. και σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

 

 

Λιτόχωρο 22/06/2016                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ                                    ΜΠΑΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. 
 
 
 
 
 
 


