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 ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.942,00 € πλέον ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Aρ. Πρώτ.: 2229/02-05-2017 

 

   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ζακύνθου  (∆ΕΥΑΖ) που έχει την έδρα 

της στη Ζάκυνθο (οδός ∆. Ρώµα1, κτίριο ΞΕΝΙΑ)  

 

προκηρύσσει 

Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα συµπλήρωσης τιµολογίου 

και µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την χαµηλότερη τιµή επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπο-

λογισµού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόµου 4412/2016 «Περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» για την υπηρεσία µε CPV 45520000-8 και τίτλο:  

«Ενοίκια Μηχανηµάτων Έργων» 

συνολικού προϋπολογισµού Πενήντα έξι χιλιάδων Εννιακοσίων Σαράντα ∆ύο ευρώ (56.942,00) € 

πλέον Φ.Π.Α. 24%.  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο 8 της ∆ΕΥΖ, οδός ∆. Ρώµα 1, στις 15 του µήνα Μαΐ-

ου, του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα µε ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 09.30 π.µ. 

και ώρα λήξης την 10.00 π.µ.  

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και να είναι εγγεγραµµένοι στα οι-

κεία εµποροβιοµηχανικά επιµελητήρια.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ζακύνθου (http:// www.zakynthos.gov.gr.)  ή / και να τα παραλάβουν από 

τα γραφεία του τµήµατος µελετών και έργων (γραφείο 8, ισόγειο) της ∆ΕΥΑΖ, το αργότερο µία (1) ερ-

γάσιµη ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού κατά τις εργάσιµες ηµέρες (ώρες 

ταµείου ∆ΕΥΑΖ 7.00’ – 13.00’ ). 

 Η παραλαβή και συµπλήρωση του εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της Υπηρεσίας, 

είναι υποχρεωτική για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.  

Για πληροφορίες σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού µπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 

26950 43811 εσωτ. 3,2 (Μούσουρα Ιουστίνη) ή στο 26950 43427 (Γραµµατεία Προέδρου). 

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.  

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής.  

 

 



∆.Ε.Υ.Α.Ζ. ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η παρούσα Περίληψη ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται εφάπαξ, δώδεκα (12) ηµέρες 

πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού  

Αποστέλλεται στα Εµποροβιοτεχνικά Επιµελητήρια .  

Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. όπως επίσης και 

στο διαδίκτυο στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

 

 

KOKOΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆.Ε.Υ.Α.Ζ. ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.) 
∆ιον. Ρώµα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
29 100 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43811 εσωτ.3,2 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com  

  

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.942,00 € πλέον ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

  Ζάκυνθος 28/04/2017 

Αριθ. Μελέτης: 3/2017 

 

 

1. ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισµό µε το σύστηµα συµπλήρωσης τιµολογίου και µε κριτήριο ανάθεσης της 

σύµβασης την χαµηλότερη τιµή επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού, ανά µηχάνηµα - 

όχηµα, για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» σύµφωνα µε: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 και 

β) τους όρους της παρούσας  

Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα άρθρα 66, 117, 120 και 

121 (παρ. 1γ) ή του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση 

στα έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ζακύνθου: http:// www.zakynthos.gov.gr. 

Αντικείµενο της δηµοπρασίας είναι η ενοικίαση των κάτωθι µηχανηµάτων έργων: 

1. Μηχανικός Εκσκαφέας τύπου JCB µε ιπποδύναµη 80 ΗΡ και άνω 

2. Περιστρεφόµενος ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (mini) µε ιπποδύναµη 20 ΗΡ και άνω. 

3. Φορτηγό αυτοκίνητο µε ανατρεπόµενη καρότσα, δυναµικότητας 10-17ton. 

 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο 8 της ∆ΕΥΖ, στο κτίριο ΞΕΝΙΑ, οδός ∆. Ρώµα 1, στις 15 του 

µήνα Μαΐου, του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα µε ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 

09.30 π.µ. και ώρα λήξης την 10.00 π.µ. , ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού στο γραφείο 8, µε 

καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.µ. 

 

Άρθρο 1.  

Ισχύουσες διατάξεις 

Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, διέπεται από τις διατάξεις: 



∆.Ε.Υ.Α.Ζ. ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

1. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Του Ν.4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεωνs»  

3. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πρά-

ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών  παιδεύει οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

4. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σύµφωνα µε 

την παρ. (38) αρ. 377 Ν. 4412/16. 

5. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει σύµφωνα µε την παρ. (29) αρ. 377 Ν. 4412/16. 

6. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

7. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

8. Του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α΄191) «Περί κινήτρων διά ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Α-

ποχετεύσεως» όπως ισχύει. 

9. Της µε αριθµό 152/2017 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑ Ζακύνθου, περί έγκρισης της µελέτης 

και της σχετικής δαπάνης.  

Άρθρο 2.  

∆εκτοί στο διαγωνισµό 

∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν βεβαίωση έναρξης επιτη-

δεύµατος. 

Άρθρο 3.  

Προϋπολογισµός 

Η ενδεικτική δαπάνη για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών, έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 

70.608,08 €, µε Φ.Π.Α. 24%, σε πίστωση των Κ.Α. 62.04.02.001, 62.04.02.002, 62.04.02.003, 

62.04.02.004, 62.04.02.005, 62.04.02.006 καθώς και του 54.00 για το έτος 2017. O κωδικός της ανω-

τέρω υπηρεσία είναι: CPV 45520000-8. 

 

Άρθρο 4.  

Παραλαβή εγγράφων σύµβασης τευχών 

Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ.14 της παρ.1 του άρθρου 2  του Ν.4412/2016 

για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 

1) Η παρούσα διακήρυξη, 

2) Τεχνική Περιγραφή  

3) Ειδική Συγγραφή 

4) Γενική Συγγραφή 



∆.Ε.Υ.Α.Ζ. ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

5) Το Τιµολόγιο µελέτης -  Ενδεικτικός Προϋπολογισµός, 

6) Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου Ζακύνθου (http:// www.zakynthos.gov.gr.)  ή / και να τα παραλάβουν από τα γραφεία του τµή-

µατος µελετών και έργων (γραφείο 8, ισόγειο) της ∆ΕΥΑΖ στο κτίριο ΞΕΝΙΑ, οδός ∆. Ρώµα 1 ΤΚ 

29100, το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζη-

τήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 

ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογρα-

φίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.  

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή και συµπλήρωση του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς είναι υπο-

χρεωτική για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.  

Για πληροφορίες σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινω-

νούν στο τηλ. 2695043811 εσωτ.3,2, αρµόδια υπάλληλος Μούσουρα Ιουστίνη και στα 

email:deyazak@gmail.com, mioustini@yahoo.gr.  

 

Άρθρο 5.  

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
Τα απαιτούµενα αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οι-

κονοµικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 

στην Ελληνική γλώσσα. 

Τα ενηµερωτικά και τεχνικά Φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, 

στο σύνολο ή µέρος αυτών, µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από 

µετάφραση στην ελληνική, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Άρθρο 6.  

Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέ-

χουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγρα-

φές και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας 

που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 

Άρθρο 7.  

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 

Α)  Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον συνοπτικό -διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά 

τους, επί ποινή αποκλεισµού και τα εξής δικαιολογητικά:  

 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Εµπορικού ή άλλου παρεµφερούς Επιµελητηρίου που θα προκύπτει 

το επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και ότι είναι εγγεγραµµένος σε αυτό ή βεβαίωση άσκησης ε-

παγγέλµατος από δηµόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµη-

νία του διαγωνισµού. 



∆.Ε.Υ.Α.Ζ. ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86: 

• Ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της προκήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και 

νόµων, καθώς και των τευχών δηµοπράτησης της µελέτης και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

• Ότι η οικονοµική προσφορά δεσµεύει τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Ότι, σε περίπτωση υπογραφής σύµβασης παροχής υπηρεσιών, θα προσκοµίσει τα εξής συ-

µπληρωµατικά στοιχεία για τα προς µίσθωση µηχανήµατα – οχήµατα: 

α) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας, 

β) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των διπλωµάτων χειριστών µηχανηµάτων και των διπλωµάτων 

οδήγησης, των χειριστών/οδηγών που θα παρέχουν την υπηρεσία 

γ) Ευκρινή  φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

Ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην προσφορά του σε φωτοαντίγραφα αποτελούν 

ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων (στην περίπτωση που υπάρχουν απλά φωτοαντίγραφα).  

 

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,  

Ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρ-

χές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµέ-

νου εγκλήµατος (ΕΕ L300της 11.11.2008 σ.42),  

2. ∆ωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών –µελών της Ένωσης 

(ΕΕC 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης –πλαίσιο 

2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕL192της31.7.2003,σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθε-

σία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµι-

κών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕC316της27.11.1995,σ.48), η οποία κυρώθη-

κε µε το Ν.2803/2000 (Α’48),  

4. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ο-

ρίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕL164της22.6.2002,σ.3) ή ηθι-

κή αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής  

5. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
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τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕL309 της 25 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωµατώθηκε 

στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν.3691/2008 (Α΄166),  

6. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδη-

γίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης –πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

(ΕΕL101της15.4.2011,σ.1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 

215 ).  

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελε-

σίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυ-

τό.  

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  

Ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρ-

χές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υπο-

χρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα οριζό-

µενα στην παρ.2 του άρθρου 73 N.4412/2016.  

Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υπο-

χρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση.  

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υπο-

χρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπα-

γόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  

Ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρ-

χές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
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6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  

Ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρ-

χές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγού-

µενης δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 

σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσί-

ας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πλη-

ροφορίες αυτές.  

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  

Του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας 

διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλή-

ρως και ανεπιφύλακτα.  

8.  Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:  

i. Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τρο-

ποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνω-

ση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας.  

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.  

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο 

αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.  

 Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νο-

µική κατάσταση του συµµετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύ-

νων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογρα-

φή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 

προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆η-

µόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα 

συνοδεύονται µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) 

µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποι-

ηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που 

έχει κατατεθεί.  

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νοµιµοποιητικά έγ-

γραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατα-

σταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, τα οποία θα υποβλη-

θούν µαζί µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθµεί και θα τα αντιστοιχίζει. 
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B) Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν 

όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν 

υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά, όµως 

στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική 

µορφή. Επίσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται 

χωριστά για κάθε µέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ευθύνεται αλληλέγ-

γυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή ε-

ξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο, µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το 

χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα 

εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα 

τα έννοµα αποτελέσµατά της.  

 

Γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της υπο-

γραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών η-

µερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(Κ.Ε.Π.).  

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί 

ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επω-

νυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από µέλος του ∆ιοικη-

τικού Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώ-

πησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδή-

ποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 

Άρθρο 8.  

Χρόνος και τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, τη ∆ευτέρα 15/05/2017 και ώρα 10.00 

π.µ., (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, θα 

επαναληφθεί την ∆ευτέρα 22/05/17 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Ως τόπος διενέργειας του διαγω-

νισµού ορίζεται η έδρα της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. που βρίσκεται στην πόλη της Ζακύνθου επί της οδού ∆ιον. Ρώ-

µα 1– Γραφείο 8, ισόγειο (Κτίριο ΞΕΝΙΑ). 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά σύµφωνα µε τους ό-

ρους της παρούσας, είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη ε-

πιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρ-

χής.  

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνο-

νται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισµό, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καµία προ-

σφορά.  

Άρθρο 9.  

Υποβολή φακέλου προσφοράς. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον 

οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: 

α) Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και αριθµός της διακήρυξης. 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Τα περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α) Ένας (1) υποφάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  

β) Ένας (1) υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 

Στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνονται επί ποινή αποκλεισµό, τα στοιχεία 

που ζητούνται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 

Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί επί του εντύπου Οικονοµικής 

Προσφοράς που χορηγείται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Z. µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. 

Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τις ενδεχόµενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβά-

ρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συ-

νολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες, χωρίς σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ-

πάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονο-

γραµµένη από τον προσφέροντα. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την 

αρµόδια επιτροπή. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέ-

ρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους έως τις 31/12/2017. Προσφορά που ορί-

ζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απα-

ράδεκτη. 
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Άρθρο 10.  

∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών – Υποβολή δικαιολογητικών – Κατακύ-

ρωση – Σύναψη σύµβασης – Υπογραφή συµφωνητικού. 

 

1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς -Έγκριση πρακτικού.  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επι-

τροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξης της προθεσµίας. 

β) Οι προσφορές  που παραλαµβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρα-

κτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επω-

νυµία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και η  εκπλήρωση άλλων τυ-

πικών προϋποθέσεων που απαιτούνται έγγραφα της σύµβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον 

αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς , ο υποφάκελος των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

– Τεχνικής Προσφοράς»  , µονογράφονται δε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται στο στάδιο αυτό και η Τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στην συνέχεια η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολογεί τις Τεχνικές Προ-

σφορές , σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης , αλλά και τις απαιτήσεις της µελέτης . Στη συνέχεια 

καταχωρούνται στο Πρακτικό τα αποτελέσµατα του ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και της αξιολόγησης των  Τεχνικών  Προσφορών , καθώς και οι λόγοι απόρριψης συµµε-

τεχόντων από την συνέχεια του διαγωνισµού .  

Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ευθύς 

αµέσως µε το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών , είτε σε ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζεται από το αρµόδιο όργανο µε ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, µε 

σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας.  

Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών , για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την προηγηθείσα 

αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 

µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού .  

Στη διαδικασία αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ανακοινώνει 

τις τιµές σε όλους τους συµµετέχοντες, των οποίων οι Προσφορές έγιναν αποδεκτές και συµπεριλαµ-

βάνει στο Πρακτικό ∆ιαγωνισµού τα σχετικά αποτελέσµατα .  

Το αποτέλεσµα των παραπάνω σταδίων, που µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε µία δηµόσια συνε-

δρίαση, επικυρώνονται µε απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού ∆ιαγωνισµού από το ∆Σ της ∆ΕΥΑ 

Zακύνθου,  η οποία και κοινοποιείται στους Προσφέροντες.  

Κατά της παραπάνω απόφασης , όπως και κατά της ∆ιακήρυξης, χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 .  
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1.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών -  Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµ-

βασης. 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµί-

ας, ∆ΕΚΑ ( 10 ) ηµερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας.  

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ι-

αγωνισµού. 

I. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε 

την Υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

II. Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

III. Αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύ-

ρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονο-

µική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφα-

σης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 

 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 316 και 317του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο του πρακτικού της δια-

δικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού α-

ναδόχου στη ∆ΕΥΑ Ζακύνθου, ∆. Ρώµα 1 – Ξενία, τηλ 26950 43811 εσωτ.3,2. την εποµένη της κοι-

νοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης.   

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης ενστάσεων των προβλεπόµενων στο άρθρο 15 

της παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 

προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµε-

ρών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτού-

µενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 11.  

Τιµές προσφορών - Επιβαρύνσεις µειοδοτών 

1. Οι τιµές προσφοράς θα δοθούν αναλυτικά στο έντυπο της Υπηρεσίας «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και συγκεκριµένα θα αναγράφονται: 

Η τιµή είναι ανά ώρα και ανά ∆ηµοτική Ενότητα, για την υπηρεσία «Ενοίκια Μηχανηµάτων Έργων» για 

τις ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης της ∆ΕΥΑΖ», χωρίς Φ.Π.Α 
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Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ και µέχρι δύο δεκαδικά. Προσφορά σε άλλο νόµισµα απορρί-

πτεται ως απαράδεκτη. 

2.  ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτο-

νται ως απαράδεκτες. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

4.   Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Στην τιµή προσφοράς πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση 

προκύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον 

τρόπο που ορίζεται στην προκήρυξη και τα τεύχη αυτής. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την ∆ΕΥΑΖ. 

Επίσης στην τιµή προσφοράς πρέπει να συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη δηµοσίευσης της προκήρυ-

ξης και τυχόν επαναλήψεών της. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός µειοδοτών η δαπάνη δηµο-

σίευσης της προκήρυξης και τυχόν επαναλήψεων της, επιµερίζεται ανάλογα µε το ποσόν της σύµβα-

σης του καθενός. 

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 

3463/2006 όπως ισχύει σύµφωνα µε την παρ(38) αρ.377 Ν4412/16. 

 

Άρθρο 12.  

Επιλογή Αναδόχου 

1. Ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, 

στα ποσά της µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

2. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους. 

3. Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε διαφορετικούς παρόχους.  

 

Άρθρο 13.  

∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προ-

κύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δρα-

στηριότητας.  

 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχο-

λούµενο σε αυτούς προσωπικό. 

 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τε-

λούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
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κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης α-

ναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανά-

λογη διαδικασία. 

 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο 

για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα ο-

ποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 

ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το οποίο 

χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφο-

ρών. 

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός 

του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα ο-

ποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 

ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής α-

σφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστο-

ποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. 

 Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισµέ-

νης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και 

Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη πε-

ρίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του. 

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην 

Επιτροπή διαγωνισµού. 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθη-

καν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συν-
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δροµή των λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προ-

σφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται. 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κα-

τατέθηκαν. 

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑZ και η σχετική απόφαση υπο-

βάλλεται στο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιο-

νίου για έλεγχο νοµιµότητας. 

Άρθρο 14.  

Εγγυήσεις 

 
1. Εγγύηση συµµετοχής 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση 

συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) επί της αξίας της σύµβασης, 

χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών υπη-

ρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Εάν 

στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παρα-

πάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρή-

σεων και του εκπροθέσµου. 

δ)  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - 

µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί ∆η-

µοσίων Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια-

τάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέ-

χεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοι-

χου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

i. την ηµεροµηνία έκδοσης,  

ii. τον εκδότη,  
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iii. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

iv. τον αριθµό της εγγύησης,  

v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

vi. την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδε-

ται η εγγύηση  

vii. τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου.  

viii. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  

ix. την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι τέσσερεις (4) 

µήνες µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού ή της υπηρεσίας.  

x. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 

ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της ∆ΕΥΑΛ και  

xi. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της 

σχετικής σύµβασης.  

στ) Οι υπηρεσίες της ∆ΕΥΑΖ επικοινωνούν µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυη-

τικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητα τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα 

εγγυητικής επιστολής, ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισµό και υποβάλλεται µηνυτή-

ρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα. 

 

Άρθρο 15.  

Ενστάσεις 

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού ή της 

νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής παρόχου σ' αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο127του 

Ν.4412/2016, ως εξής : 

α)Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού,  µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργει-

ας του συνοπτικού διαγωνισµού. 

β)Κατά πράξης της αναθέτουσας  αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την  κοινοποίηση 

της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η  ένσταση υποβάλλεται ενώπι-

ον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το ∆Σ της ∆ΕΥΑ..., µετά από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο 

της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή πα-

ραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

από το ∆Σ της ∆ΕΥΑ Zακύνθου.  
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Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους πριν 

την υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύµβασης κρατικών προµηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Γραµµατείας της ∆ΕΥΑΖ, προκειµένου 

να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

Άρθρο 16.  

Παραλαβή υπηρεσιών 

Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, από ορισµένη επι-

τροπή, πραγµατοποιείται άµεσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/16. 

Άρθρο 17.  

Λοιπά στοιχεία 

 

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των εγγράφων σύµβασης 

και τευχών από τη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. στη διεύθυνση ∆ιον. Ρώµα 1 (Κτίριο Ξενία, Γραφείο 8 Ισόγειο), 

τηλ. 26950 43811 εσωτ.3,2  Γραφείο µελετών και έργων, Μούσουρα Ιουστίνη .  

 

2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα τοιχοκολληθεί 

στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ΕΥΑΖ. 

3. Προκήρυξη της Σύµβασης (Αναλυτική ∆ιακήρυξη και λοιπά έγγραφα της σύµβασης) θα κατα-

χωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.  

4. Τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση 

άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του.  

5. Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, και του Ν. 

1069/1980.  

   

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την υπ’ αρ. 152/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

 

 

ΚΟΚΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στο ενοίκιο µηχανηµάτων έργων, που θα χρησιµοποιηθούν 

για την κάλυψη αναγκών της ∆.Ε.Υ.Α Ζακύνθου για το έτος 2017, για τις συντηρήσεις –

αποκαταστάσεις δικτύων-εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, καθώς και για την εκτέ-

λεση µε αυτεπιστασία έργων που πρόκειται να γίνουν από την επιχείρηση. Σε πολλές περι-

πτώσεις ζηµιών ύδρευσης σε διαφορετικά δηµοτικά διαµερίσµατα, αυτές δεν µπορούν να ε-

ξυπηρετηθούν ταυτόχρονα, (την ίδια µέρα), µε αποτέλεσµα να καθίσταται χρονοβόρα η απο-

κατάσταση των ζηµιών, οι δηµότες να µην εξυπηρετούνται αλλά και η επιχείρηση να έχει ση-

µαντικές απώλειες νερού. 

Η ∆.Ε.Υ.Α.Z., λόγω αυξηµένων υποχρεώσεων και έλλειψης του απαραίτητου µηχανολογικού 

εξοπλισµού και εργατοτεχνικού προσωπικού, ζητά µίσθωση συνεργατών που να διαθέτουν 

οργάνωση µε µηχανήµατα έργου (µηχανικό εκσκαφέα, φορτηγό και (mini) εκσκαφέα, για να 

αναλάβουν εργασίες εντός των ορίων ευθύνης της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ..  

Η απασχόλησή τους θα είναι περιστασιακή ανάλογα µε τις ανάγκες της Επιχείρησης. 

Ο τύπος των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν είναι: 

1. Μηχανικός εκσκαφέας τύπου JCB,τηλεσκοπικός µε σφύρα 80HP και άνω 

2. Περιστρεφόµενος ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (mini) µε ιπποδύναµη 20 ΗΡ και άνω 

3. Ανοικτό φορτηγό, ανατρεπόµενο, µε δυναµικότητα 10-17ton 

 

Οι ζητούµενες υπηρεσίες, ανά είδος µηχανήµατος και ανά ∆ηµοτική Ενότητα, είναι οι εξής: 

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. 

    ΜΕΤΡ.   

        

1 Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Αλυκών) Ώρα 280 

2 Φορτηγό (∆.Ε. Αλυκών) Ώρα 70 

        

3 Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Αρκαδίων) Ώρα 280 

4 Φορτηγό (∆.Ε. Αρκαδίων) Ώρα 53 
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5 Εκσκαφέας (mini) (∆.Ε. Αρκαδίων) Ώρα 70 

        

6 Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Αρτεµισίων) Ώρα 260 

7 Φορτηγό (∆.Ε. Αρτεµισίων) Ώρα 60 

    
8 Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Ελατίων) Ώρα 180 

9 Φορτηγό (∆.Ε. Ελατίων) Ώρα 20 

        

10 Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Ζακύνθου) Ώρα 350 

11 Φορτηγό (∆.Ε. Ζακύνθου) Ώρα 100 

12 Εκσκαφέας (mini) (∆.Ε. Ζακύνθου) Ώρα 100 

        

13 Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Λαγανά) Ώρα 300 

14 Φορτηγό (∆.Ε. Λαγανά) Ώρα 50 

15 Εκσκαφέας (mini) (∆.Ε. Λαγανά) Ώρα 70 

 

Η µίσθωση θα είναι ανά ωροµίσθιο απασχόλησης και δεν αναφέρεται σε καθηµερινή βάση, 

αλλά όποτε κριθεί αναγκαίο σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Στο ωροµίσθιο θα συ-

µπεριλαµβάνεται η αµοιβή των χειριστών, το κόστος των καυσίµων (πετρελαίου) και της συ-

ντήρησης των µηχανηµάτων. Είναι δυνατή η προσφορά για µία ή περισσότερες από τις ως 

άνω δώδεκα (12) κατηγορίες υπηρεσιών. Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι ετήσια. 

Η ∆ΕΥΑΖ διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισµού αν δεν 

προκύψουν πραγµατικές ανάγκες σε εργασίες εκσκαφών ή φορτοεκφορτώσεων. 

Η ενδεικτική δαπάνη για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών, έχει προϋπολογισθεί στο 

ποσό των 56.942,00€ χωρίς ΦΠΑ και 70.608,08 €, µε Φ.Π.Α. 24%, σε πίστωση των Κ.Α. 
62.04.02.001, 62.04.02.002, 62.04.02.003, 62.04.02.004, 62.04.02.005, 62.04.02.006  για το 

έτος 2017. Ο κωδικός CPV της ανωτέρω υπηρεσίας είναι: 45520000-8 

 

 

 

Η Συντάξασα 

 

 

 

Ιουστίνη Μούσουρα  

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

  

Ο ∆ιευθυντής της Τεχνικής 

Υπηρεσίας 

 

 

Αµπελάς Γεώργιος 

Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε. 
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3.  ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1.  
Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας 

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στο ενοίκιο µηχανηµάτων έργων, για ηµερήσια 

πληρωµένης ανά ώρα απασχόλησης, για τις παρακάτω µηχανήµατα: 

1. Μηχανικός εκσκαφέας τύπου JCB,τηλεσκοπικός, µε σφύρα, 80HPκαι άνω 

α) Εκσκαφή και φόρτωση ανά ώρα απασχόλησης. 

β) Καθαίρεση οπλισµένου-άοπλου σκυροδέµατος καθώς και βραχώδεις εκσκαφές ανά ώρα απα-

σχόλησης. 

2. Περιστρεφόµενος ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (mini) µε ιπποδύναµη 10-15 ΗΡ 

Εκσκαφή ανά ώρα απασχόλησης. 

3. Φορτηγό αυτοκίνητο µε ανατρεπόµενη καρότσα, µε δυναµικότητα 10-15 m
3
 

Για µεταφορά προϊόντων εκσκαφής, ανά ώρα απασχόλησης 

Άρθρο 2.  
Σύµβαση 

1. Η ισχύς της Σύµβασης θα είναι έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ήτοι έως 31/12/2017, η οποία 

αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της.  

2. Εφόσον υπάρξει συµφωνία και των δύο µερών, είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης µέχρι την 

ανάδειξη νέου παρόχου, στο βαθµό που δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων των υπηρε-

σιών ούτε και επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ (κατά τη διάρκεια της παρατάσεως).  

3. Η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. δικαιούται να καταγγείλει αζηµίως την παρούσα σύµβαση σε περίπτωση αποδεδειγ-

µένης υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συµ-

φωνήθηκε, ιδίως λόγω µη τήρησης των όρων του άρθρου 2 της παρούσης. 
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Άρθρο 3.  
Τρόπος Πληρωµής 

Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται µε µηνιαία πιστοποίηση εργασιών. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα 

γίνονται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης την 20
η
 ηµέρα του επόµενου µήνα, από την ηµεροµη-

νία υποβολής στη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. (Οικονοµική ∆ιαχείριση της Επιχείρησης) των παρακάτω δικαιολογητι-

κών, τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη:   

1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύµφωνα µε τους όρους της 

Σύµβασης, εγκεκριµένη από το αρµόδιο όργανο της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. - Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Πιστοποίησης. 

2. Τιµολόγιο του Αναδόχου υπέρ της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ..  

3. Φορολογική Ενηµερότητα. 

4. Ασφαλιστική Ενηµερότητα. 

Στην αξία του τιµολογίου θα προστίθεται Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ.. Μέσα στην προ-

θεσµία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της 

ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι δειγµατοληπτικοί έ-

λεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας εργασιών του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση αργίας, ως ηµεροµηνία εξόφλησης των τιµολογίων θα θεωρείται η αµέσως επόµενη 

εργάσιµη ηµέρα. Όλες οι πληρωµές, οι σχετικές µε τη Σύµβαση, θα γίνονται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. προς 

τον Ανάδοχο κι ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις 

πληρωµές προς αυτούς. 

Καµιά πληρωµή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συµµόρφωσή του προς τους κανονισµούς των Ελ-

ληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωµής (Πιστοποιητικό Φορο-

λογικής ενηµερότητας κ.λ.π.). Πληρωµές σε µετρητά θα γίνονται µέχρι του ανώτατου ορίου που καθο-

ρίζεται κάθε φορά από την Ελληνική Νοµοθεσία. 

Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση, σε σχέση 

µε τις πληρωµές κάθε φόρου, δασµού, κρατήσεων και λοιπών τελών, που τυχόν οφείλει να καταβάλει 

µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζηµιά που 

θα υποστεί η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., εξαιτίας της µη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 

Η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. διατηρεί το δικαίωµα συµψηφισµού των τυχόν απαιτήσεων της, που απορρέουν από τη 

Σύµβαση, µε οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί ακόµη 

και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την 

απαίτηση αυτή. Ο συµψηφισµός αυτός θα πραγµατοποιηθεί µόνο, εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τα-

κτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί τη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ.. Για το σκοπό αυτό η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για την 

ικανοποίηση της απαίτησης και µέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. δύναται να αναστείλει 

ισόποσες πληρωµές προς τον Ανάδοχο. 

Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασµών και των πιθανών ληξιπρόθεσµων πληρωµών κατά το χρόνο 

που θα γίνει η εκκαθάριση, θα πραγµατοποιηθεί µε τον όρο απόλυτης συµµόρφωσης προς την ισχύ-

ουσα νοµοθεσία και τις διατάξεις της Σύµβασης. 
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Άρθρο 4.  
Προσωπικό Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία µε προσωπικό που έχει προσλάβει ή θα 

προσλάβει για το σκοπό αυτό. Τα πρόσωπα που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα 

πρέπει να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου και δίπλωµα οδήγησης των σχετικών µηχανηµάτων, να 

είναι κατάλληλα εκπαιδευµένα και να διαθέτουν την σχετική εµπειρία για την άρτια εκτέλεση της 

υπηρεσίας. 

2. Η επάρκεια και η καταλληλότητα του προσωπικού του Αναδόχου θα εξετάζεται από τα όργανα 

που εκπροσωπούν τη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές αριθµητικά προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η 

δυνατότητα εκτέλεσης της ηµερήσιας εργασίας που του επιδίδεται. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προ-

στασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουµένων εργασιών, να λαµβάνει όλα τα επιβαλλόµενα από το 

νόµο µέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό α-

σφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίµηση και πρόληψη επαγγελµατικού κινδύνου, για προστασία 

από βλαπτικούς παράγοντες και ενηµέρωση των εργαζοµένων κλπ, σύµφωνα µε τις κείµενες δια-

τάξεις. 

5. Το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά από τον Ανάδοχο, θα εργάζεται κάτω από την απο-

κλειστική ευθύνη του. 

6. Ο Ανάδοχος εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης υποχρεούται να δηλώσει 

εγγράφως το προσωπικό του στην ∆.Ε.Υ.Α.Ζ.. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και για κάθε µε-

ταβολή του προσωπικού του Αναδόχου κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης. Η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. έχει 

το δικαίωµα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν έχουν τα προσόντα για την ε-

κτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, κατά την κρίση της ή αν δεν εκτελούν µε την απαραίτητη επι-

µέλεια τα καθήκοντα τους. 

7. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. τον κύριο εκπρόσω-

πό του, ο οποίος θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτούµενος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που 

αφορούν στην εκτέλεση της Σύµβασης και να προβαίνει, εξ ονόµατος του, στην τακτοποίηση όλων 

των διαφωνιών που ενδεχοµένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα 

είναι και ο Αντίκλητος του, εφόσον είναι εγκατεστηµένος την Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδο-

χος να διορίσει Αντίκλητο που διαµένει στην Ελλάδα. 

8. Η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει χαρακτήρα µίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών, δεδοµένου 

ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκωσα εκπλήρωση των συµβατικών του υπο-

χρεώσεων υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω.  

Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καµία περίπτωση δεν θα 

θεωρούνται προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., µε οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος παροχής της υπηρε-

σίας, σε καµία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

9. Σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου - υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας (αποµάκρυνση λόγω ακα-

ταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχηµα, σοβαρό προσωπικό πρόβληµα κ.τ.λ.) ο Ανάδοχος 

πρέπει εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του, άλλως επιβάλλο-
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νται οι προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες µειωµένης απόδοσης, ενώ η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. δικαιούται, κατά 

την κρίση της, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου. 

10. Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος στην καταβολή εισφορών προς όλους τους Οργανισµούς κύριας ή 

επικουρικής ασφάλισης για τον ίδιο και το απασχολούµενο προσωπικό από αυτόν, καθώς επίσης 

και για την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας περί ασφαλίσεως προ-

σωπικού. 

Άρθρο 5.  
Ευθύνες και υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει 

κάθε απαραίτητο µέτρο για την αποφυγή ζηµιών σε ιδιοκτησίες τρίτων, καθώς και σε εγκαταστά-

σεις ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., που δηµιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του, καθώς 

και εξαιτίας των χρησιµοποιούµενων µέσων, οχηµάτων κ.τ.λ. 

Σε περίπτωση δηµιουργίας ζηµιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις δηλώσει εντός 48 ω-

ρών στην ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. και να προχωρήσει εντός 15 ηµερών στην τακτοποίησή τους, προσκοµίζο-

ντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. 

Περιπτώσεις ζηµιών που δεν δηλώθηκαν, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και αυτός υπο-

χρεούται εντός 15 ηµερών να τις τακτοποιήσει και να προσκοµίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 

Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζηµιών ή ο ζηµιωθείς εγείρει αγω-

γή κατά της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. ή του Αναδόχου, τότε ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. θα παρακρατεί από την αµοιβή του ή την 

εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζηµίωσης αυξηµένη µε τα δικαστικά έξοδα, σύµφωνα 

µε την εκτίµηση της Νοµικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., επιφυλασσόµενη παντός νοµίµου δικαιώ-

µατος της. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται πλήρως µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και αναλαµβάνει 

πλήρως την ευθύνη, ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, καθώς και την πλή-

ρη εκπαίδευση του προσωπικού του, ώστε η εκτελούµενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., για την 

απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας ως προς το απασχο-

λούµενο από αυτόν προσωπικό ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύµβασης. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του µεταφορικά µέσα για τη µεταφορά του προσωπι-

κού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν 

από την έναρξη των εργασιών κατάσταση µε τα οχήµατα και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρη-

σιµοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης από αυτόν, αντίγραφα από τις νόµιµες άδειες 

και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευµένους Φορείς για τα οχήµατα και τα 

ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται µε ευθύνη του Αναδόχου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συµ-

βόλαια. Ο εξοπλισµός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται µε ειδικό 

σήµα που θα διατίθεται από το αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της 

Σύµβασης όργανο της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. Ουδέν όχηµα και εξοπλισµός του Αναδόχου θα χρησιµοποιείται 

στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε το προαναφερόµενο σή-

µα. Ο εφοδιασµός του προσωπικού του Αναδόχου µε τα απαραίτητα εργαλεία, µε τον κατάλληλο 

εξοπλισµό και τα εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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Άρθρο 6.  
Υποκατάσταση και εκχώρηση 

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκαταστήσει άλλον, µερικώς ή ολικώς στην εκτέλεση των υποχρεώσεων 

του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για την Επιχείρηση, η µεταβί-

βαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε 

απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής που µπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη 

Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτή, εάν αυτή γίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. Με 

την έγκριση της, η Επιχείρηση µπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 

Άρθρο 7.  
Φορολογικές υποχρεώσεις 

Όλοι οι φόροι σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση (πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ.) 

παράβολα, τέλη χαρτοσήµου, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ., για οποιαδήποτε αιτία σχετική µε την εκτέλε-

ση των εργασιών, υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων, ΝΠ∆∆ και παντός τρίτου, τα τυχόν 

πρόστιµα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον 

Ανάδοχο. 

Άρθρο 8.  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύµβασης, οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέ-

λεσης, η οποία αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%)  επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 

υπόψη ο Φ.Π.Α. Το ποσό της εγγύησης υπολογίζεται αναλογικά σε περίπτωση ανάθεσης µέρους των 

ζητούµενων υπηρεσιών. 

Η εγγύηση θα επιστραφεί µετά από την πλήρη εµπρόθεσµη και άψογη σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 

πιο πάνω, εκτέλεση της Σύµβασης και όχι πριν από έναν (1) µήνα από την πλήρη εκκαθάρισή της, 

εκτός εάν υπάρξει εν τω µεταξύ περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τη συµπληρώνει ή ανάλογα µε την περίπτω-

ση να την αντικαθιστά αµέσως µε άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε οποιοδή-

ποτε όρο της Σύµβασης, η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. έχει το δικαίωµα να την καταγγείλει, ενώ εκπίπτει υπέρ της η 

παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα. 

Άρθρο 9.  
Ασφαλίσεις 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε οικείους Α-

σφαλιστικούς Οργανισµούς για το προσωπικό που απασχολεί, καθώς επίσης και για την τήρηση και 

πιστή εφαρµογή των διατάξεων της Νοµοθεσίας, που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. 
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Άρθρο 10.  
Ειδικοί όροι 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί άµεσα  για εργασία όποτε του ζητηθεί αφού ειδοποιηθεί µε οποι-

οδήποτε τρόπο από τον εντολέα (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.). 

Ο Ανάδοχος δεν έχει τη δυνατότητα, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, να αρνηθεί την εκπλήρωση της 

παροχής των υπηρεσιών του.  

Οι τιµές µονάδος της προσφοράς του Αναδόχου είναι σταθερές και αµετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια 

της εργασίας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο και σε καµιά περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις 

τιµές της υπηρεσίας που εµφαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Άρθρο 11.  
 Καταγγελία της Σύµβασης 

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., που προκύπτουν από τις διατάξεις της Σύµ-

βασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος: 

− ∆ε συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύµβασης 

− ∆ε συµµορφώνεται µε τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ.. 

− Συστηµατικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας 

του περιβάλλοντος 

− Συστηµατικά υποβάλλει ψευδή στοιχεία, 

η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση αφού προηγουµένως απευθύνει γραπτή αναφορά 

στον Ανάδοχο, στην οποία απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται τα άρθρα, οι λόγοι, οι διατάξεις και 

οι αιτίες που συνιστούν λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 

Η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµ-

βασης να την καταγγείλει ολικά ή µερικά µε την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο 

τουλάχιστον ένα (1) µήνα, πριν από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ηµεροµηνία 

καταγγελίας της. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος πτωχεύσει, η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως. Η Σύµβαση καταγγέλλεται 

κατά την κρίση της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, όπως επίσης στην 

περίπτωση που κατά παράβαση του άρθρου 11, ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή 

µερικά κατά την εκτέλεση της Σύµβασης µε οποιοδήποτε τρίτο. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης, η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. υποχρεούται να επιστρέψει το εναποµείναν 

υπόλοιπο της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, να καταβάλλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που 

οφείλεται σ' αυτόν, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν 

από αυτόν µέχρι την ηµεροµηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες, 

που επιβλήθηκαν µέχρι αυτή την ηµεροµηνία. 

Τονίζεται ρητώς ότι η µη τήρηση των όρων που εµπεριέχονται στο άρθρο 9 του παρόντος (υποχρεώ-

σεις για την διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων εργαζοµένων) συνιστά λόγο κα-

ταγγελίας της Σύµβασης. 
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Άρθρο 12.  
Απαιτήσεις - ∆ιαφωνίες 

Απαιτήσεις 

Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση µε οποιο-

δήποτε θέµα που αφορά στη Σύµβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Ε.Υ. µέσα σε πέντε (5) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το γεγονός, για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την 

απαίτηση. 

Με την εµφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για 

την υποστήριξη της απαίτησης του. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την αποστολή της παραπάνω 

γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονοµική ανάλυση της απαίτησης 

του, που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγηση της. 

Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το δικαίωµα του για πλη-

ρωµή, εφόσον το αίτηµα του γίνει αποδεκτό από τη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. περιορίζεται µέχρι του σηµείου που η 

Ε.Υ. µπορεί να επαληθεύσει από τα τηρούµενα στοιχεία. 

∆ιαφωνίες 

Κάθε διαφωνία, που προκύπτει, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, θα αναφέρεται 

γραπτώς στην Π.Υ. από τον Ανάδοχο, ως «Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας». 

Στην «Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας», ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέµα που αφορά τη διαφωνία. 

Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας 

β. Έκθεση των πραγµατικών περιστατικών, στα οποία βασίζεται η διαφωνία  

γ. Η αιτούµενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηµατικό ποσό 

δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεω-

ρείται απαραίτητο. 

Η Π.Υ. υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατά την οποία έλαβε την 

αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ.. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται µε την απόφαση αυτή της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. ή στην περί-

πτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση µέσα στην παραπάνω προθεσµία, µπορεί να προσφύγει 

στα τακτικά ∆ικαστήρια Ζακύνθου. 

Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του έργου, ούτε αίρει 

την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. σχετικά µε την έγκαιρη και άρ-

τια εκτέλεση του έργου. 

 

Η Συντάξασα 

 

 

 

Ιουστίνη Μούσουρα  

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

  

Ο ∆ιευθυντής της Τεχνικής 

Υπηρεσίας 

 

 

Αµπελάς Γεώργιος 

Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε. 
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4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1.  
Αντικείµενο Συγγραφής 

Η συγγραφή αυτή αφορά την υλοποίηση της υπηρεσίας «Ενοίκια Μηχανηµάτων Έργων» της ∆ηµοτι-

κής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.). 

Άρθρο 2.  
∆ιατάξεις που ισχύουν 

Η διενέργεια του διαγωνισµού της ανωτέρω υπηρεσίας πραγµατοποιείται σύµφωνα τις διαδικασίες και 

προϋποθέσεις του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 3.  
Συµβατικά Στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1)  Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού  

2)  Η Τεχνική Περιγραφή  

3)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

4)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5)  Το Τιµολόγιο µελέτης -  Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

6) Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
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Άρθρο 4.  
Προθεσµία περαίωσης 

Η προθεσµία περαίωσης της ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστηµα έως της λήξης του τρέχοντος έ-

τους, ήτοι έως τις 31/12/2017. 

Άρθρο 5.  
Προβλήµατα – Αστοχίες υλοποίησης 

Εάν η εκτέλεση της ενέργειας δεν ανταποκρίνεται στους όρους της Σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα 

ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 6.  
Πληρωµές 

Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά τη διενέργεια της παραλαβής υλοποιηµένου τµήµατος της 

ενέργειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Η πληρωµή του Αναδό-

χου γίνεται µε την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από τον Φορέα, ύστερα από την σύ-

νταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία 

συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4412/2016 

Καµία πληρωµή δεν θα γίνεται εάν το αντίστοιχο ένταλµα δεν έχει λάβει τη θετική γνωµοδότηση του 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Άρθρο 7.  
Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  

Άρθρο 8.  
Εναλλακτικές Προσφορές 

Ο Ανάδοχος δύναται να καταθέσει εναλλακτική προσφορά εφόσον δεν παρουσιάζει σηµαντική από-

κλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η παρούσα µελέτη και εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

θεωρήσει ότι δεν είναι σηµαντικής σηµασίας η απόκλιση, να κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά. 

Άρθρο 9.  
Χρόνος εκτέλεσης 

Ως  χρόνος εκτέλεσης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι το τέλος 

της προθεσµίας περαίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.  

Άρθρο 10.  
Υπογραφή Σύµβασης 

Ο διαγωνιζόµενος στον οποίον κατακυρώθηκε η υπηρεσία (Ανάδοχος), υποχρεούται εντός 20 ηµερών 

από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης.  
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Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο 

Ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει την σχετική 

σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµο-

δότηση του αρµόδιου οργάνου. 

 

 

 

   

 

Η Συντάξασα 

 

 

 

 

Ιουστίνη Μούσουρα  

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

  

Ο ∆ιευθυντής της Τεχνικής 

Υπηρεσίας 

 

 

 

Αµπελάς Γεώργιος 

Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε. 
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5. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΟΝ. ΠOΣΟΤ. ΤΙΜΗ  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

    ΜΕΤΡ   ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 

        [€] [€] [€] 

1 
Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Αλυ-
κών) 

Ώρα 280 26 7.280,00 
  

2 Φορτηγό (∆.Ε. Αλυκών) Ώρα 70 24 1.680,00 
  

            
8.960,00 

3 
Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Αρ-
καδίων) 

Ώρα 280 26 7.280,00 
  

4 Φορτηγό (∆.Ε. Αρκαδίων) Ώρα 53 24 1.272,00   

5 
Εκσκαφέας (mini) (∆.Ε. Αρκαδίων) 

Ώρα 70 23 1.610,00 
  

            
10.162,00 

6 
Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Αρτε-
µισίων) 

Ώρα 260 26 6.760,00 
  

7 Φορτηγό (∆.Ε. Αρτεµισίων) Ώρα 60 24 1.440,00   

            
8.200,00 

8 
Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Ελα-
τίων) 

Ώρα 180 26 4.680,00 
  

9 Φορτηγό (∆.Ε. Ελατίων) Ώρα 20 24 480,00 
  

            
5.160,00 

10 
Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Ζα-
κύνθου) 

Ώρα 350 26 9.100,00 

  

11 Φορτηγό (∆.Ε. Ζακύνθου) Ώρα 100 24 2.400,00   
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12 Εκσκαφέας (mini) (∆.Ε. Ζακύνθου) Ώρα 100 23 2.300,00   

            13.800,00 

13 
Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Λα-
γανά) 

Ώρα 300 26 7.800,00 
  

14 Φορτηγό (∆.Ε. Λαγανά) Ώρα 50 25 1.250,00 
  

15 Εκσκαφέας (mini) (∆.Ε. Λαγανά) Ώρα 70 23 1.610,00   

            
10.660,00 

      
 

      
  

ΣΥΝΟΛΟ  56.942,00 

    
  

ΦΠΑ 24%  13.666,08 

      
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  70.608,08 

 
 
 
 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Η Συντάξασα 

 

 

 

 

Ιουστίνη Μούσουρα  

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

  

Ο ∆ιευθυντής της Τεχνικής 

Υπηρεσίας 

 

 

 

Αµπελάς Γεώργιος 

Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. 
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6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΟΝ. ΠOΣΟΤ. ΤΙΜΗ  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

    ΜΕΤΡ   ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 

        [€] [€] [€] 

1 
Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Αλυ-
κών) 

Ώρα 280 
  

2 Φορτηγό (∆.Ε. Αλυκών) Ώρα 70 
  

        
  

 
3 

Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Αρ-
καδίων) 

Ώρα 280 
  

4 Φορτηγό (∆.Ε. Αρκαδίων) Ώρα 53 
  

5 
Εκσκαφέας (mini) (∆.Ε. Αρκαδίων) Ώρα 70 

  

        
  

 
6 

Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Αρτε-
µισίων) 

Ώρα 260 
  

7 Φορτηγό (∆.Ε. Αρτεµισίων) Ώρα 60 
  

        
  

 
8 

Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Ελα-
τίων) 

Ώρα 180 
  

9 Φορτηγό (∆.Ε. Ελατίων) Ώρα 20 
  

        
  

 
10 

Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Ζα-
κύνθου) 

Ώρα 350 
  

11 Φορτηγό (∆.Ε. Ζακύνθου) Ώρα 100 
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12 Εκσκαφέας (mini) (∆.Ε. Ζακύνθου) Ώρα 100 
   

        
  

 
13 

Μηχανικός Εκσκαφέας (∆.Ε. Λα-
γανά) 

Ώρα 300 
  

14 Φορτηγό (∆.Ε. Λαγανά) Ώρα 50 
  

15 Εκσκαφέας (mini) (∆.Ε. Λαγανά) Ώρα 70 
  

            

             

        
ΣΥΝΟΛΟ 

  
 

      
ΦΠΑ 24% 

  
 

        
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

(Ονοµατεπώνυµο - Υπογραφή - Σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


