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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998616221 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΛΛΙΑΡΧΟΥ 17 

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 41221 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL612 

Τηλέφωνο +30 2410289229 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) fodsalar@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κυραμάς Γιώργος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.fodsalar.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ), 
μη κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016 και 
ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η άσκηση εν γένει αρμοδιοτήτων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (διαχείριση αποβλήτων) που υπάγεται στις Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση www.fodsalar.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης1 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ 
Λάρισας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 20.6142.091, 20.7135.025, 20.6117.011, 

                                                           
1
 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ.ζ  του άρθρου 53 

του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21) 

http://www.fodsalar.gr/
http://www.fodsalar.gr/
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20.6262.028, 20.6262.029, 20.6275.000, 20.6662.002, 20.6662.001, 20.6142.053, 20.6142.052 και 
20.6142.054 σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του 
Φορέα. Η κατανομή των πιστώσεων ανά ΚΑΕ και έτος παρουσιάζεται αναλυτικά στο τεύχος του 
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης.  

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ. 22567/23.06.2022 (ΑΔΑ 
9Κ2ΑΟΞΨ4-ΥΑΝ) και 22569/23.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ30ΤΟΞΨ4-Γ6Ι) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 στους ΚΑΕ 20.6142.091 και 20.6262.028 και έλαβαν α/α 
220/2022, 221/2022 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων αντίστοιχα του φορέα.  

Επιπροσθέτως, για το τμήμα που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το οικονομικό έτος 2023, 
έχουν εκδοθεί οι με αριθμ. πρωτ. 22574/23.06.2022 (ΑΔΑ ΩΝΔ7ΟΞΨ4-Δ2Ω / ΑΔΑΜ 22REQ010804018), 
22575/23.06.2022 (ΑΔΑ ΩΔΞ5ΟΞΨ4-231 / ΑΔΑΜ 22REQ010804042), 22576/23.06.2022 (ΑΔΑ 6Ο5ΦΟΞΨ4-
ΕΤΓ / ΑΔΑΜ 22REQ010804068), 22577/23.06.2022 (ΑΔΑ 65ΟΗΟΞΨ4-6ΤΣ / ΑΔΑΜ 22REQ010804097), 
22578/23.06.2022 (ΑΔΑ 6ΟΟΥΟΞΨ4-5ΜΙ / ΑΔΑΜ 22REQ010804125),  22579/23.06.2022 (ΑΔΑ 6ΝΓ2ΟΞΨ4-
ΝΙΡ / ΑΔΑΜ 22REQ010804144), 22580/23.06.2022 (ΑΔΑ 6ΑΨΗΟΞΨ4-5ΤΧ / ΑΔΑΜ 22REQ010804172), 
22581/23.06.2022 (ΑΔΑ Ψ1ΜΘΟΞΨ4-Υ58 / ΑΔΑΜ 22REQ010804196), 22582/23.06.2022 (ΑΔΑ 
ΨΟΕΠΟΞΨ4-Γ5Ψ / ΑΔΑΜ 22REQ010804239), 22583/23.06.2022 (ΑΔΑ 69ΠΥΟΞΨ4-ΚΜ4 / ΑΔΑΜ 
22REQ010804282) και 22584/23.06.2022 (ΑΔΑ ΩΤΖΧΟΞΨ4-9Ρ9 / ΑΔΑΜ 22REQ010804326) Αποφάσεις 
ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ 
80/2016,  σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α` 143) ] 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι το σύνολο των υπηρεσιών - εργασιών, που προτίθεται να ανατεθούν εκ 
μέρους του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ), για την 
συνολική λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) Λάρισας. 

Ως λειτουργία νοείται το σύνολο των υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών που απαιτούνται ώστε να 
εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ. Ως συντήρηση νοούνται οι υπηρεσίες καθώς και η προμήθεια 
ανταλλακτικών που παρέχονται από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και 
ομαλή λειτουργία όλων των επί μέρους εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. 

Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών – εργασιών κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς:  

α) υπάρχει έλλειψη τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανικών – Οδηγών – Χειριστών – 
Ζυγιστών) στον ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ,  

β) δεν έχει γίνει δεκτό έως σήμερα σχετικό αίτημα από το φορέα προς το ΑΣΕΠ για έγκριση τακτικού 
προσωπικού υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, 

γ) έως σήμερα δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον στελεχών της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο των σχετικών 
αιτημάτων μας στους κύκλους Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, 

δ) καλύπτονται θέσεις απασχόλησης οι οποίες αναμένεται με την υλοποίηση της ΜΕΑ να μην χρίζουν 
πλήρωσης, 

στ) υπάρχει έλλειψη διαθεσιμότητας του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού και των απαιτούμενων 
υλικών για την διασφάλιση της υγειονομικής ταφής, 

ε) η απρόσκοπτη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ αποτελεί κομβικό σημείο στην Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Απορριμμάτων για την Π.Ε. Λάρισας και στην υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. Συνεπώς ο 
ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας οφείλει να προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να 
εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.  

Σε περίπτωση πάντως πρόσληψης τακτικού προσωπικού θα υπάρξει ανάλογη μείωση του συμβατικού 
αντικειμένου – στο πλαίσιο που ορίζει η σχετική νομοθεσία- που θα αφορά στις αντίστοιχες ειδικότητες 
απασχολούμενων υπαλλήλων του αναδόχου. 
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Ειδικότερα η Υγειονομική διάθεση των απορριμμάτων σε αδειοδοτημένους χώρους ΧΥΤΑ έχει σαν στόχο 

την προστασία της Δημόσιας Υγείας και συμβάλει αποφασιστικά στην περιβαλλοντική και αισθητική 

αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής αφού εξυπηρετούνται οι παρακάτω σκοποί : 

 Προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από κατεισδείοντα παραγόμενα στραγγίδια. 

 Ελαχιστοποίηση των κατεισδείοντων ομβρίων εντός της μάζας του απορριμματικού αναγλύφου 

που συνεπάγεται άμεσα περιορισμό της δημιουργίας στραγγισμάτων και της συνεπαγόμενης 

επέκτασης της μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 

 Κάλυψη των εκτιθέμενων στην ατμόσφαιρα απορριμμάτων για περιορισμό της δυσοσμίας και 

της μετάδοσης μεταδοτικών ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. 

 Προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα από επικίνδυνα αέρια (βιοαέριο) και εξάλειψη των 

πιθανοτήτων  ατυχημάτων (εκρήξεων). 

Επιπλέον η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λάρισας περιλαμβάνει και απαιτεί τη 

συνδυαστική εκτέλεση των διακριτών και αυτοτελών υπηρεσιών - εργασιών που σχετίζονται με: 

α) την υγειονομική ταφή, την λειτουργία και ανάπτυξη του Κυττάρου διάθεσης απορριμμάτων, 

καθώς και την συντήρηση των υποδομών διαχείρισης βιοαερίου,  

β) την μεταφορά των παραγόμενων στραγγισμάτων στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της 

ΔΕΥΑΛ, 

γ) την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών ημερήσια χωματοκάλυψης των απορριμμάτων καθώς 

και των υλικών διαμόρφωσης εσωτερικών οδών πρόσβασης στο μέτωπο ταφής, 

δ) την διενέργεια χημικών αναλύσεων και τον ποιοτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ και 

ΣΜΑ. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ευρώ και 

ΠΕΝΗΝΤΑ λεπτά (830.148,50€) πλέον ΦΠΑ 24% ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ ευρώ και ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ λεπτά (199.235,64 €), σύνολο ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ λεπτά (1.029.384,14 €). 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα ως εξής: 

 Τμήμα 1 «Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής – σχεδιασμού – ανάπτυξης και λειτουργίας 

Κυττάρου», εκτιμώμενης αξίας 583.458,50 € πλέον ΦΠΑ 24% 140.030,04 €, σύνολο 723.488,54€. 

 Τμήμα 2 «Υπηρεσίες μεταφοράς στραγγισμάτων εγκαταστάσεων ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» 

εκτιμώμενης αξίας 119.700 € πλέον ΦΠΑ 24% 28.728,00 €, σύνολο 148.428,00 €  

 Τμήμα 3 «Προμήθεια εδαφικού υλικού ημερήσιας κάλυψης απορριμμάτων και υλικών 

διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας μετώπου ταφής» εκτιμώμενης αξίας 110.335,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24% 26.480,40 €, σύνολο 136.815,40 €. 

 Τμήμα 4 «Υπηρεσίες διενέργειας χημικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου των 

εγκαταστάσεων του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» εκτιμώμενης αξίας 16.655,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

3.997,20 €, σύνολο 20.652,20 € 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV), ως κάτωθι 

α/α Κωδικός CPV Περιγραφή Υπηρεσίας ΤΜΗΜΑ 

1 90530000-1 Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων ΤΜΗΜΑ 1 
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2 71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 

3 90430000-0 Υπηρεσίες Διάθεσης Λυμάτων ΤΜΗΜΑ 2 

4 14212200-2 Αδρανή Υλικά 
ΤΜΗΜΑ 3 

5 14212400-4 Χώμα 

6 90714500-0 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ 4 

 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή/και όλα τα τμήματα. 

Στο πλαίσιο της ενιαίας αντιμετώπισης των επιμέρους συμβάσεων υποστήριξης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

και της υγειονομικής ταφής  και για την εναρμόνιση του χρόνου εκκίνησης και λήξης όλων των τμημάτων, 

οι συμβάσεις των επιμέρους τμημάτων εκκινούν σε διαφορετικό χρόνο -συναρτώμενου με τον εκτιμώμενο 

χρόνο λήξης των προγενέστερων εκτελούμενων επιμέρους συμβάσεων- η καθεμία με εκτιμώμενη 

ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων όπως αναλυτικά ορίζεται στην περιγραφή κάθε τμήματος στο 

Παράρτημα Ι της παρούσης και λήγουν σε ενιαίο χρόνο, με εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης των συμβάσεων 

την 13/12/2023.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι 
και ΙΙ της παρούσης αντίστοιχα.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα της σύμβασης. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή 
τροποποιείται, 

- του Ν. 3852/10 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
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- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- το υπ’ αριθμ. 22565/23.00.2022 Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσιών με τίτλο  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ», προς την Οικονομική Υπηρεσία 
του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΔΑΜ 22REQ010802122 2022-06-23), 
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- τις αποφάσεις με αρ. πρωτ. 22567/23.06.2022 (ΑΔΑ 9Κ2ΑΟΞΨ4-ΥΑΝ) και 22569/23.06.2022 (ΑΔΑ: 
Ψ30ΤΟΞΨ4-Γ6Ι) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 
2022  

- τις με αριθμ. πρωτ. 22574/23.06.2022 (ΑΔΑ ΩΝΔ7ΟΞΨ4-Δ2Ω / ΑΔΑΜ 22REQ010804018), 
22575/23.06.2022 (ΑΔΑ ΩΔΞ5ΟΞΨ4-231 / ΑΔΑΜ 22REQ010804042), 22576/23.06.2022 (ΑΔΑ 
6Ο5ΦΟΞΨ4-ΕΤΓ / ΑΔΑΜ 22REQ010804068), 22577/23.06.2022 (ΑΔΑ 65ΟΗΟΞΨ4-6ΤΣ / ΑΔΑΜ 
22REQ010804097), 22578/23.06.2022 (ΑΔΑ 6ΟΟΥΟΞΨ4-5ΜΙ / ΑΔΑΜ 22REQ010804125),  
22579/23.06.2022 (ΑΔΑ 6ΝΓ2ΟΞΨ4-ΝΙΡ / ΑΔΑΜ 22REQ010804144), 22580/23.06.2022 (ΑΔΑ 
6ΑΨΗΟΞΨ4-5ΤΧ / ΑΔΑΜ 22REQ010804172), 22581/23.06.2022 (ΑΔΑ Ψ1ΜΘΟΞΨ4-Υ58 / ΑΔΑΜ 
22REQ010804196), 22582/23.06.2022 (ΑΔΑ ΨΟΕΠΟΞΨ4-Γ5Ψ / ΑΔΑΜ 22REQ010804239), 
22583/23.06.2022 (ΑΔΑ 69ΠΥΟΞΨ4-ΚΜ4 / ΑΔΑΜ 22REQ010804282) και 22584/23.06.2022 (ΑΔΑ 
ΩΤΖΧΟΞΨ4-9Ρ9 / ΑΔΑΜ 22REQ010804326) Αποφάσεις ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων  

- της αριθμ. 14/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής περί  συγκρότησης Επιτροπών του ΦοΔΣΑ ΠΕ 
ΛΑΡΙΣΑΣ  (ΑΔΑ:ΨΩΕΩΟΞΨ4-ΧΗΡ)  

- της με αρίθμ.  44/2022 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦοΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, σχετικά με την 
Έγκριση της Μελέτης «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Λάρισας», του 
τρόπου δημοπράτησης της καθώς και των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Λάρισας (Τμήματα 
1 έως 4)» 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 29/07/2022 και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης2  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/06/2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Προκαταρκτική Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 3 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 163886  
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

                                                           
2
 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 

άρθρο 65, παρ.6, ν.4412/2016  
3
 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.  Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:   www.fodsalar.gr  στη διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -> ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, στις 04/07/2022. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους4 . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
4
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης5  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2022/S 125-354925 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 22PROC010858313), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) 6. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

                                                           
5
 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

6
 Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι 
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής7 συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 8. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις9 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)10, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού11. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

                                                           
7
       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  

8
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016   

9
 Άρθρο 72 ν. 4412/2016  

10
  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) 

11
      Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 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 εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης12.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ13, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 714 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων15. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

                                                           
12

        Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
13

        Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
14

        Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

15
       Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 
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δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης16. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.17   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής18 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το 
ποσό καθορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας του/των τμήματος/των για το οποίο προσφέρει και έχει 
ως κάτωθι: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

11.669,17 

2 ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

2.394,00 

3 ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ  

2.206,70 

4 ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

333,10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 16.600,97 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

                                                           
16

   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

17
 Άρθρο 19 ν. 4412/2016 

18
 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 19 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί20, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού21  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη22 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, 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 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

                                                           
19

 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016 
20

        Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
21

 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
22

 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201623, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

                                                           
23

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 

σχετικό γεγονός. 24 

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία25, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση26. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201627. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας28  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του/των τμημάτος/των της σύμβασης που 
συμμετέχουν. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 

                                                           
24

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  

25
  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

στην υπόθεση C‑387/19 
26

 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
27

  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  
έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

28
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, με συναφή προς το αντικείμενο της σύμβασης δραστηριότητα. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει σ’αυτή 
απαιτείται να ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των τμημάτων της σύμβασης που 
συμμετέχει.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών 
(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2020, 2021) ίσο ή ανώτερο του 100% του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του τμήματος/των που προσφέρουν, ήτοι : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΕΣΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) 

1 ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

583.458,50 

2 ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

119.700,00 

3 ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ  

110.335,00 

4 ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

16.655,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 830.148,50 

 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό 
διάστημα, η εν λόγω προϋπόθεση θα εξετάζεται για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από 
τα μέλη της ένωσης.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα29  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Α. Για το τμήμα 1  κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας: 

να έχουν εκτελέσει (ή πιστοποιήσει σε εκτελούμενες συμβάσεις) συμβάσεις συναφούς αντικειμένου 
παροχής όμοιων υπηρεσιών (λειτουργία ΧΥΤΑ, υγειονομική ταφή, διαχείριση βιοαερίου ΧΥΤΑ), συνολικής 
αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ), εκ των οποίων μία τουλάχιστον ετήσια σύμβαση (ή αναγόμενης σε ετήσια βάση), να είναι 

                                                           
29

 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50%, του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Β) Για τα υπόλοιπα τμήματα (2, 3, 4) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας: 

να έχουν εκτελέσει (ή πιστοποιήσει σε εκτελούμενες συμβάσεις) συμβάσεις συναφούς αντικειμένου, 
παροχής όμοιων υπηρεσιών Τμήματα  2 (μεταφορών λυμάτων, βοθρολυμάτων, λασπών κτλ) και 4 (χημικές 
αναλύσεις) και παραδόσεις όμοιων ειδών για το Τμήμα 3 (αδρανή υλικά, χώματα κτλ), συνολικής αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης του 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του 
τμήματος/των που προσφέρουν. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από 
τα μέλη της ένωσης.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στα Τμήματα 1, 2 και 3 της παρούσας διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της σειράς ISO 9001 ή 
ισοδύναμο αυτού, με πεδίο εφαρμογής κατ’ ελάχιστον στα πεδία :  
 

 Για το ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ εν γένει στη διαχείριση απορριμμάτων 

 Για το ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ εν 
γένει στη διαχείριση υγρών αποβλήτων 

 Για το ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ εν γένει στην εξόρυξη υλικών 
για παραγωγή, σχεδιασμό ή εμπορία αδρανών υλικών, ή εν γένει στην παραγωγή, σχεδιασμό ή 
εμπορία αδρανών υλικών. 

Επιπροσθέτως του ως άνω συστήματος διασφάλισης ποιότητας, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 
στο ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ» λόγω της βαρύτητάς του για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ Λάρισας, οφείλουν να 
συμμορφώνονται με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της σειράς ISO:14001 ή ισοδύναμο αυτού, 
για αντικείμενα εν γένει στη διαχείριση απορριμμάτων, και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας 
της σειράς QHSAS 18001 ή ISO:45001 ή ισοδύναμα αυτών, για αντικείμενα εν γένει στη διαχείριση 
απορριμμάτων.  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ οφείλουν να 
συμμορφώνονται με το Σύστημα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων της σειράς ISO 
17025 ή ισοδύναμο. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
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δεσμών τους με αυτούς30. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 31. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά 
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )32. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας33.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

                                                           
30

 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   

31
 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   

32
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

33
 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.34.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ35 καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 136. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.37 Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ38. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής39. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,40 την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσης41 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

                                                           
34

      Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
35

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

36
 Στην ιστοσελίδα https://espd.eprocurement.gov.gr/ προσφέρεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).     
37 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36

 
Α’). 

38
  Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 

39
    Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

40
  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 

41
  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),  

https://espd.eprocurement.gov.gr/
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3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης42. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του43. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν44. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

                                                           
42

  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
43

  Παρ. 2
Α
 άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

44
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του45.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του46   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας47. 

                                                           
45

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
           

46
     Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 

47
    Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.48 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,49 εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Α) Σε περίπτωση που από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα απαιτείται η 
δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων,  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις οικονομικές καταστάσεις 
ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων.  

Β) Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση 
ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από 
τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. 
κ.λ.π.).  

Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου 
οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν 
εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, 
υποβάλλουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για 
το εν λόγω χρονικό διάστημα. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.50 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν / προμηθειών που παραδόθηκαν και ο 
οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εμπειρίας: 

                                                           
48

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

49
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

50
 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι:  
α.  Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία. 
β.  Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
γ.  Επιμερισμός των υπηρεσιών/παραδόσεων κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος 

συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
δ.  Εργοδότης (αποδέκτης).  
ε.  Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης.  
στ.  Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
η.  Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
θ.  Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης.  
 
(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και 
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία 
περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα 
βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η 
προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα 
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και 
η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κατά 
περίπτωση ζητούμενα ή ισοδύναμα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε κράτη-μέλη υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 51,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ52,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης53, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

                                                           
51

 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016  
52

      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 
ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους54 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

                                                                                                                                                                                                 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

53
  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
54

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ 
ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον 
τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται 
ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών55. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής ανά τμήμα.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες/είδη ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
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είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής56. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.57 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα 
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.58 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 
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 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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      Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
58

 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν59.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2760 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 61 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ62 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
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      Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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    Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

61
   Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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     Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 
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ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199963,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο64.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
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   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
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   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα ΙV αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί μέσα από το σύνδεσμο espd.eprocurement.gov.gr ή 
άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι και ΙΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα.  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης μαζί με 
την Τεχνική Προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν τα ακόλουθα, προσαρμοσμένα για 
το/τα τμήμα/τα για τα οποία προσφέρουν: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα / νόμιμου 

εκπροσώπου ότι θα διαθέσει προς χρήση στον τόπο του έργου: 

Α)  Ένα οδοντωτό (κατσικοπόδαρο) συμπιεστή απορριμμάτων (compactor), με βάρος άνω των 27tn 

και ανάλογη ιπποδύναμη για την σύνθλιψη και συμπίεση των απορριμμάτων στο μέτωπο ταφής. 

Β)  Ένα προωθητή γαιών τύπου D7 ή D8. Ο προωθητής γαιών θα διαθέτει την αναγκαία ιπποδύναμη 

και βάρος, ώστε να έχει την αναγκαία προωθητική ικανότητα για να κινείται επί των 

απορριμμάτων και να επιτυγχάνει τη διάστρωση του ημερήσιου φορτίου απορριμμάτων του ΧΥΤΑ 

Λάρισας. 

Γ) Ένα περιστροφικό ελαστιχοφόρο εκσκαφέα, ιπποδύναμης τουλάχιστον 90HP πλάτους περίπου 

2,5m και βάθους εκσκαφής τουλάχιστον 5,0m. 

Δ) ) Ένα ελαστιχοφόρο φορτωτή, με κάδο κατ’ ελάχιστον 2,5 m3 και ιπποδύναμης κατ’ ελάχιστον 

120ΗΡ. 

Ε) Ένα φορτηγό όχημα βαρέως τύπου, ανατρεπόμενης καρότσας χωρητικότητας τουλάχιστον 14m3 

και ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 18tn. 

 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
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2) Δήλωση για το προτεινόμενο προσωπικό ανά ειδικότητα που θα χρησιμοποιηθεί για την υπό ανάθεση 
σύμβαση, συνοδευόμενη από: 

Α)  Για τον Επόπτη: Πτυχίο ΠΕ Μηχανικού ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχ/κων ή Χημικών Μηχ/κων ή 

Πολιτικών Μηχ/κων και βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ (από την οποία θα προκύπτει η δεκαετής 

εμπειρία).  

Β)  Για τους δύο (2) Σηματωρούς/Κουμανταδόρους: απολυτήριους τίτλους για τους ΔΕ / ΥΕ και 

επιπλέον για τους τυχόν προτεινόμενο προσωπικό ΥΕ συμβάσεις ή βεβαιώσεις με δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς που να αποδεικνύουν την εμπειρία ενός (1) έτους σε σχετικές εργασίες. Σε 

περίπτωση κατάθεσης σύμβασης ή βεβαίωσης ιδιωτικού φορέα, κατατίθεται και το αντίστοιχο 

συμφωνητικό του φορέα με την αναθέτουσα αρχή για το συγκεκριμένο διάστημα απασχόλησης. 

Γ)  Για τους τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργου: Άδειες χειριστών Μ.Ε. όπως απαιτείται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσης, ήτοι ένας (1) χειριστής με άδεια της 1ης και της 3ης ειδικότητας Α΄ 

Ομάδας, ένας (1) χειριστής με άδεια της 1ης ειδικότητας Α΄ Ομάδας και ένας (1) χειριστής με άδεια 

της 3ης ειδικότητας Α΄ Ομάδας. 

Δ)  Για τον έναν (1) οδηγό φορτηγών: Διπλώματα οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 

Ε)  Για του τρεις (3) Ζυγιστές: Απολυτήριοι τίτλοι ΔΕ 

ΣΤ)  Για τις υπηρεσίες τοπογραφικής αποτύπωσης: Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ τοπογράφου Μηχανικού 

3) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα / νόμιμου 

εκπροσώπου ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα ασφαλίσει το σύνολο  των χρησιμοποιούμενων από 

αυτών εγκαταστάσεων κατά παντός κινδύνου, όπως επίσης και προς τρίτους σύμφωνα με τα όσο 

αναλυτικά προβλέπονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) της παρούσης.  

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑ   

1) Αποδεικτικό εγγραφής της επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) σε ισχύ 

2) Αποδεικτικό καταχώρησης της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων με 

κωδικό ΕΚΑ 19 07 03  

3) Άδεια κυκλοφορίας τουλάχιστον δύο (2) βυτιοφόρων οχημάτων ωφελίμου φορτίου κατ’ ελάχιστον  

18.000kg  

4) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των δύο (2) βυτιοφόρων οχημάτων σε ισχύ με τις ελάχιστες νόμιμες καλύψεις 

5) Διπλώματα οδήγησης σε ισχύ των δύο (2) οδηγών των βυτιοφόρων οχημάτων, αντίστοιχης κατηγορίας 

του οχήματος,  

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ 

1) Για το εδαφικό υλικό ημερήσιας κάλυψης απορριμμάτων:  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα / νόμιμου εκπροσώπου α) ότι το προσφερόμενο υλικό 
συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.3.1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας, 
β) ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο αδειοδοτήσεις και 
γ) ότι η λήψη του υλικού επικάλυψης (χώμα) θα γίνεται από εγκεκριμένο δανειοθάλαμο.  

2) Για τα υλικά διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας:  

α) δελτίο κοκκομετρικής ανάλυσης για το 3Α και το Ε4   

β) πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου κατά το πρότυπο 13242:2002 ή ισοδύναμο 
για 3Α και το Ε4 





 

Σελίδα 34 

γ) δήλωση επίδοσης κατά CE του 3Α και του Ε4. 

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

1) Δήλωση για το εργαστήριο δοκιμών στο οποίο θα γίνουν οι χημικές αναλύσεις 

2) Πιστοποίηση του εργαστηρίου στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΠ), συμπεριλαμβανομένου του 
παραρτήματος του από το οποίο προκύπτει το επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης που πρέπει 
κατ’ελάχιστον να περιλαμβάνει τις αναλύσεις της παρ. 2.4 του Παραρτήματος Ι της παρούσης 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν65. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης τιμή 
ανά τμήμα σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης:  

Τιμές 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας και των προς προμήθεια αγαθών, δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. Οι 
μονάδες προσδιορίζονται στον πίνακα συγκεντρωτικού προϋπολογισμού του Παραρτήματος ΙΙ της 
παρούσης.    

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών/παράδοση των 
ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης66. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή67 στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών68   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
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 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
67

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
68

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους69. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών70 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,71  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
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  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
70

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 





 

Σελίδα 37 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών72 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την  Πέμπτη 04/08/2022 και ώρα 10:00.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα73. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους74. 
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β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών75. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.76   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων77 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου78 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
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μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.579.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.80 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του81.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
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αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

Επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του 
διαγωνισμού, μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση 
της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής82. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.83 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ.84 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 85, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. 
π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του86 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης87 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5988. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
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 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 
85

    Σε περίπτωση που κατά το χρόνο αυτό λειτουργεί η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), όπου στην διακήρυξη 
γίνεται αναφορά σε «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» ή «ΑΕΠΠ», νοείται η «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων» 
ή «ΕΑΔΗΣΥ» του άρθρου 347 του ν. 4412/2016.. 

86
      Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 

87
      Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 

88
      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/347
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770
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«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 
ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης89 .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

                                                           
89

  Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 





 

Σελίδα 43 

από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του 
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής 
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις 
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 
ν. 4782/202190 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ 
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 
αποφανθεί διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
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  Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη εφαρμογής των 
νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις 
ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 ν. 4412/2016 . 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής,  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την 
παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον 
ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή μικρότερης 
των 30.000,00€. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι 
υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της 
υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από 
την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης91 .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.92. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της93  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής βάσει των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του 
άρθρου 216 του ν. 4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 

                                                           
91

 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
92

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
93

  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)94. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης95  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).    

95
 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών  / των ειδών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων . 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201696, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων97  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201698. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)99 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος100 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 3 της 
Γενικής Συγγραφή Υποχρεώσεων του Παρατήματος ΙΙ της, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
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 Άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
97

 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
98

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

99
  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

100
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 
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Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. 

 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής101.  
 
Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, σύμφωνα με την  περ. (δ) της παρούσας παραγράφου και το άρθρο 7 της Γενικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  
 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και 
προσωπικό εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 500 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά 
ημερολογιακές ημέρες.  Για κάθε ημερήσια καθυστέρηση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων θα 
επιβάλλεται μείωση της μηνιαίας συμβατικής αποζημίωσης κατά 1%. Σε περίπτωση καθυστέρησης της 
υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων πέραν της μίας (1) ημέρας και μέχρι πέντε (5) συνεχών ημερών, 
συνεπάγεται μείωση της μηνιαίας συμβατικής αποζημίωσης, κατά 2% για κάθε ημέρα. Καθυστέρηση της 
υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων πέραν των πέντε (5) συνεχών ημερών δίνει το δικαίωμα στο 
Σύνδεσμο να αναλαμβάνει, με δικά του μέσα ή με ανάθεση σε άλλη επιχείρηση, την ταφή των 
απορριμμάτων, με χρέωση της σχετικής δαπάνης σε βάρος του Αναδόχου. 
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016102. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Δ/νση 
ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ήτοι την Εκτελεστική 
Επιτροπή, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 
και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο ή εξ. συνεργάτη της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται 
να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε 
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης103  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται στους ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες (με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 
την 14/12/2022), εκτός των Τμημάτων 2 και 3 που ορίζεται στους ΕΝΝΕΑ (9) μήνες (με εκτιμώμενη 
ημερομηνία έναρξης την 14/03/2023).  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεπώς της ενιαίας αντιμετώπισης των επιμέρους συμβάσεων υποστήριξης της 
λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της υγειονομικής ταφής  και για την εναρμόνιση του χρόνου εκκίνησης και λήξης 
όλων των τμημάτων, οι συμβάσεις των επιμέρους τμημάτων εκκινούν σε διαφορετικό χρόνο -
συναρτώμενου με τον εκτιμώμενο χρόνο λήξης των προγενέστερων εκτελούμενων επιμέρους συμβάσεων- 
η καθεμία με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων όπως αναλυτικά ορίζεται στην περιγραφή 
κάθε τμήματος στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης και λήγουν σε ενιαίο χρόνο, με εκτιμώμενη 
ημερομηνία λήξης των συμβάσεων την 13/12/2023.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου104. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος105  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
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του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 106 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση107  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
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τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  Μελέτη 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) 
ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 4) 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.029.384,14 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ANOIKΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(Βάσει τιμής)  

 

 

 

Αριθμός απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής: 

44/28-06-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 22589/23.06.2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  
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Σελίδα 55 

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας είναι αρμόδιος για την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την ιεράρχηση 

των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 

3536/2007, την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 2527/2009, την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4071/2012, των 

άρθρων 29 και 35 του Ν. 4042/2012 και του άρθρου 227 του Ν. 4555/2018, καθώς και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο οικείο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μέρος των αρμοδιοτήτων του ΦοΔΣΑ είναι 

και η λειτουργία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάλυση του συνόλου των υπηρεσιών - εργασιών, που προτίθεται να 

ανατεθούν εκ μέρους του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ), 

για την συνολική λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) Λάρισας, με τις 

διαδικασίες περί δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016. 

Ως λειτουργία νοείται το σύνολο των υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών που απαιτούνται ώστε να 

εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ. Ως συντήρηση νοούνται οι υπηρεσίες καθώς και η προμήθεια 

ανταλλακτικών που παρέχονται από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και 

ομαλή λειτουργία όλων των επί μέρους εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. 

Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών – εργασιών κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς:  

α) υπάρχει έλλειψη τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανικών – Οδηγών – Χειριστών – 

Ζυγιστών) στον ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ,  

β) δεν έχει γίνει δεκτό έως σήμερα σχετικό αίτημα από το φορέα προς το ΑΣΕΠ για έγκριση τακτικού 

προσωπικού υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, 

γ) έως σήμερα δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον στελεχών της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο των σχετικών 

αιτημάτων μας στους κύκλους Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, 

δ) καλύπτονται θέσεις απασχόλησης οι οποίες αναμένεται με την υλοποίηση της ΜΕΑ να μην χρίζουν 

πλήρωσης, 

στ) υπάρχει έλλειψη διαθεσιμότητας του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού και των απαιτούμενων 

υλικών για την διασφάλιση της υγειονομικής ταφής, 

ε) η απρόσκοπτη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ αποτελεί κομβικό σημείο στην Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση των Απορριμμάτων για την Π.Ε. Λάρισας και στην υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. Συνεπώς ο 

ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας οφείλει να προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να 

εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.  

Σε περίπτωση πάντως πρόσληψης τακτικού προσωπικού θα υπάρξει ανάλογη απομείωση του συμβατικού 

αντικειμένου – στο πλαίσιο των ορίων που καθορίζει η σχετική νομοθεσία- που θα αφορά στις αντίστοιχες 

ειδικότητες απασχολούμενων υπαλλήλων του αναδόχου. 

Ειδικότερα η Υγειονομική διάθεση των απορριμμάτων σε αδειοδοτημένους χώρους ΧΥΤΑ έχει σαν στόχο 

την προστασία της Δημόσιας Υγείας και συμβάλει αποφασιστικά στην περιβαλλοντική και αισθητική 

αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής αφού εξυπηρετούνται οι παρακάτω σκοποί : 

 Προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από κατεισδείοντα παραγόμενα στραγγίδια. 
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 Ελαχιστοποίηση των κατεισδείοντων ομβρίων εντός της μάζας του απορριμματικού αναγλύφου 

που συνεπάγεται άμεσα περιορισμό της δημιουργίας στραγγισμάτων και της συνεπαγόμενης 

επέκτασης της μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 

 Κάλυψη των εκτειθέμενων στην ατμόσφαιρα απορριμμάτων για περιορισμό της δυσοσμίας και 

της μετάδοσης μεταδοτικών ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. 

 Προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα από επικίνδυνα αέρια (βιοαέριο) και εξάλειψη των 

πιθανοτήτων  ατυχημάτων (εκρήξεων). 

Επιπλέον η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λάρισας περιλαμβάνει και απαιτεί τη 

συνδυαστική εκτέλεση των διακριτών και αυτοτελών υπηρεσιών - εργασιών που σχετίζονται με: 

α) την υγειονομική ταφή, την λειτουργία και ανάπτυξη του Κυττάρου διάθεσης απορριμμάτων, 

καθώς και την συντήρηση των υποδομών διαχείρισης βιοαερίου,  

β) την μεταφορά των παραγόμενων και συλλεγόμενων στραγγισμάτων από την Μονάδα 

Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΠΣ) στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΛ, 

γ) την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών ημερήσιας χωματοκάλυψης των απορριμμάτων, καθώς 

και των υλικών διαμόρφωσης εσωτερικών οδών πρόσβασης στο μέτωπο ταφής, 

δ) την διενέργεια χημικών αναλύσεων και τον ποιοτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ και 

ΣΜΑ. 

Στο πλαίσιο συνεπώς της ενιαίας αντιμετώπισης των επιμέρους συμβάσεων υποστήριξης της λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ και της υγειονομικής ταφής και για την εναρμόνιση του χρόνου εκκίνησης και λήξης όλων των 

τμημάτων, οι συμβάσεις των επιμέρους τμημάτων εκκινούν σε διαφορετικό χρόνο -συναρτώμενου με 

τον εκτιμώμενο χρόνο λήξης των προγενέστερων εκτελούμενων επιμέρους συμβάσεων- η καθεμία με 

εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων όπως αναλυτικά ορίζεται στην περιγραφή κάθε 

τμήματος και λήγουν σε ενιαίο χρόνο, με εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης όλων των υπό ανάθεση 

συμβάσεων την 13/12/2023.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ευρώ και 

ΠΕΝΗΝΤΑ λεπτά (830.148,50€) πλέον ΦΠΑ 24% ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ ευρώ και ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ λεπτά (199.235,64 €), σύνολο ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ λεπτά (1.029.384,14 €). 

 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα ως εξής: 

 Τμήμα 1 «Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής – σχεδιασμού – ανάπτυξης και λειτουργίας 

Κυττάρου», εκτιμώμενης αξίας 583.458,50 € πλέον ΦΠΑ 24% 140.030,04 €, σύνολο 723.488,54€. 

 Τμήμα 2 «Υπηρεσίες μεταφοράς στραγγισμάτων εγκαταστάσεων ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» 

εκτιμώμενης αξίας 119.700 € πλέον ΦΠΑ 24% 28.728,00 €, σύνολο 148.428,00 €  

 Τμήμα 3 «Προμήθεια εδαφικού υλικού ημερήσιας κάλυψης απορριμμάτων και υλικών 

διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας μετώπου ταφής» εκτιμώμενης αξίας 110.335,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24% 26.480,40 €, σύνολο 136.815,40 €. 

 Τμήμα 4 «Υπηρεσίες διενέργειας χημικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου των 

εγκαταστάσεων του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» εκτιμώμενης αξίας 16.655,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

3.997,20 €, σύνολο 20.652,20 € 
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Οι παραπάνω περιγραφόμενες υπηρεσίες- εργασίες φέρουν, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV τους 
ακόλουθους αριθμούς αναφοράς: 

 

 

α/α 
Κωδικός 

CPV 
Περιγραφή Υπηρεσίας ΤΜΗΜΑ 

1 90530000-1 Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων 
ΤΜΗΜΑ 1 

2 71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 

3 90430000-0 Υπηρεσίες Διάθεσης Λυμάτων ΤΜΗΜΑ 2 

4 14212200-2 Αδρανή Υλικά 
ΤΜΗΜΑ 3 

5 14212400-4 Χώμα 

6 90714500-0 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ 4 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΩΡΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.  

Η πίστωση για το συγκεκριμένο ποσό θα βαρύνει τους κωδικούς του Προϋπολογισμού εξόδων του ΦΟΔΣΑ 

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ για τα έτη 2022 και 2023. 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Τμήμα 1 «Υπηρεσίες 
υγειονομικής ταφής – 

σχεδιασμού – ανάπτυξης και 
λειτουργίας Κυττάρου» 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 20.6142.091 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

20.7135.025 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

20.6117.011 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΥΡΣΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΦΣΕΒ 
20.6262.028 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 

ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ 

20.6262.029 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 20.6142.091 

Τμήμα 2 «Υπηρεσίες μεταφοράς 
στραγγισμάτων εγκαταστάσεων 

ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 

20.6275.000 

Τμήμα 3 «Προμήθεια εδαφικού 
υλικού ημερήσιας κάλυψης 

ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ              
(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

20.6662.002 
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απορριμμάτων και υλικών 
διαμόρφωσης εσωτερικής 

οδοποιίας μετώπου ταφής» 

ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
(3Α) 

20.6662.001 

 
ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (Ε4) 

Τμήμα 4 «Υπηρεσίες διενέργειας 
χημικών αναλύσεων και 
ποιοτικού ελέγχου των 

εγκαταστάσεων του ΦοΔΣΑ ΠΕ 
Λάρισας» 

Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση 
στερεών αποβλήτων, υδάτων, 

στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις 
του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 

20.6142.053 

Παρακολούθηση οσμών, θορύβου, 
δονήσεων, αιωρούμενων 

σωματιδίων και αερίων ρύπων 
ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 

20.6142.052 

Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση 
της αιωρούμενης σωματιδιακής 

μάζας, του θορύβου και της οσμής 
των εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ 

Λάρισας 

20.6142.054 

 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας υπό τον γενικό τίτλο «Λειτουργία Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Λάρισας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον, οι ακόλουθες επιμέρους ομάδες 
εργασιών -υπηρεσιών: 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

 Διάστρωσης & συμπίεσης των απορριμμάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό 

Λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

 Εκσκαφής, μεταφοράς και διάστρωσης εδαφικού υλικού ημερήσια χωματοκάλυψης κυττάρου. 

 Διαμόρφωσης του ημερήσιου κυττάρου απορριμμάτων σύμφωνα με τον προβλεπόμενο 

σχεδιασμό. 

 Διαμόρφωσης οδών πρόσβασης στο μέτωπο ταφής. 

 Εποπτείας, ελέγχου, συντονισμού και παρακολούθησης της πλήρωσης της Κυψέλης σύμφωνα με 

τον προβλεπόμενο σχεδιασμό ανάπτυξης του χώρου. 

 Επιθεώρησης και ελέγχου του αναγλύφου του μετώπου ταφής και των πρανών για την 

διαπίστωση τυχόν επικίνδυνων ρηγματώσεων, διαφορικών καθιζήσεων ή μετατοπίσεων 

απορριμματικών μαζών ή και οποιονδήποτε άλλων παρεμφερών καταστάσεων που θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν έστω και απλές ενδείξεις μείωσης ή και επαπειλούμενης μείωσης της ευστάθειας 

του μετώπου ταφής και επούλωση αυτών. 

 Επιθεώρησης και ελέγχου για την διαφυγή στραγγιδίων εκτός του μετώπου ταφής. 

 Τακτικής παρακολούθησης της Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων (Ε.Π.Σ.) και 

ρυθμίσεις για επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας της εκροής στραγγιδίων, ειδικά σε συνθήκες 

έντονων διακυμάνσεων του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου . 

 Μεταφοράς στραγγισμάτων από την Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων με το βυτιοφόρο 

όχημα του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας στη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΛ. 

 Ζύγισης, εποπτείας των εισερχόμενων φορτίων απορριμμάτων και φύλαξης. 
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 Μεταφοράς των υπολειμμάτων του ΚΔΑΥ στο μέτωπο ταφής του ΧΥΤΑ. 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ ελάχιστον, οι ακόλουθες εργασίες: 

 Τοποθέτησης οριζόντων διάτρητων δικτύων βιοαερίου εντός της απορριμματικής μάζας. 

 Τοποθέτησης εντός απορριμματικής μάζας συλλεκτήριων συμπαγών αγωγών συλλογής και 

μεταφοράς βιοαερίου. 

 Τοποθέτησης αγωγού μεταφοράς βιοαερίου και σύνδεσης στα ΦΣΕΒ.  

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε: 

 Παρακολούθηση της εξέλιξης της τοπογραφίας του ΧΥΤΑ, τοπογραφικά σχέδια & αποτυπώσεις 

διαμορφούμενου αναγλύφου μετώπου ταφής. 

 Ογκομετρήσεις επί των συνολικών και μηνιαίων απορριμματικών αποθέσεων και υπολογιστικά 

στοιχεία όγκου κάλυψης- πλήρωσης και εναπομένουσας διαθέσιμης επιφάνειας ταφής. 

 Τοποθετήσεις μαρτύρων παρακολούθησης καθιζήσεων. 

 Αποτυπώσεις της διαχρονικής εξέλιξης του προγράμματος παρακολούθησης μαρτύρων καθίζησης 

και των αποτελεσμάτων των καθιζήσεων. 

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΣΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΦΣΕΒ 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον, οι ακόλουθες εργασίες: 

 Τακτικής παρακολούθησης, συντήρησης και επισκευής των πυρσών καύσης βιοαερίου του 

Σταθμού άντλησης βιοαερίου, καθώς και των Φρεατίων Συλλογής και Ελέγχου Βιοαερίου (ΦΣΕΒ). 

 Επιθεώρησης, ελέγχου και συντήρησης των συλλεκτήριων αγωγών των εγκατεστημένων 

οριζόντιων δικτύων βιοαερίου. 

 Ρυθμίσεις του Σταθμού άντλησης και καύσης βιοαερίου για επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας 

– ποσότητας βιοαερίου. 

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον, οι ακόλουθες εργασίες: 

 Καθαρισμός τάφρων ομβρίων και εργασίες αποψίλωσης, κοπής χόρτων και καθαρισμού του 

περιβάλλοντα χώρου και των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. 

 Εργασίες αποψίλωσης – καθαρισμού και κοπής θάμνων καιχόρτων σε όλη την έκταση του ΧΥΤΑ 

(αλλά και στους ΣΜΑ Ελασσόνας – Φαρσάλων και Αγιάς) με μηχανικά μέσα (θαμνοκοπτικά, 

χλοοκοπτικά, ελκυστήρα με χορτοκοπτικό καταστροφέα κλπ), με χρήση χλοοκοπτικών 

μηχανημάτων χειρός και χειρωνακτικές εργασίες καθαρισμού. 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: 

 Εργασίες άντλησης, μεταφοράς και διάθεσης στραγγισμάτων με βυτιοφόρα οχήματα του 

αναδόχου οικονομικού φορέα από την Μονάδα Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΠΣ) εντός του 

ΧΥΤΑ Λάρισας  στη μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Λάρισας, καθώς και  
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 Εργασίες μεταφοράς στραγγισμάτων από τους ΣΜΑ Φαρσάλων, Ελασσόνας και Αγιάς με 

βυτιοφόρα οχήματα του αναδόχου οικονομικού φορέα στις μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού των 

αντίστοιχων ΔΕΥΑ των Δήμων. 

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ 

Περιλαμβάνονται οι προμήθειες: 

 Εδαφικού υλικού επικάλυψης απορριμμάτων για την καθημερινή χωματοκάλυψη των 

απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Λάρισας και  

 Αδρανών υλικών (Ε4 & 3Α) διαμόρφωσης στρώσεων εσωτερικών οδών πρόσβασης στο μέτωπο 

ταφής απορριμμάτων για την προσέγγιση και ασφαλή κίνηση των οχημάτων στα σημεία 

εναπόθεσης απορριμμάτων εντός του χώρου (λεκάνης) ταφής 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες: 

 Διενέργειας χημικών αναλύσεων και Ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης στερεών αποβλήτων, 

υδάτων, στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας. 

 Παρακολούθησης οσμών, θορύβου, δονήσεων, αιωρούμενων σωματιδίων και αέριων ρύπων ΧΥΤΑ 

ΠΕ Λάρισας. 

 Ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης της αιωρούμενη μάζας, του θορύβου και της οσμής των 

εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας (Αγιά, Ελασσόνα, Φάρσαλα). 

 

 

1.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων 
και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

 του Ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία)” κατά τα 
άρθρα που είναι σε ισχύ στον παρόντα χρόνο, 

 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (Α' 52) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 Της 
15.6.2016)- Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις.”, 

 του άρθρου 33 του Ν. 4608/2019 (Α' 66) “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 
Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.”, 

 του άρθρου 56 του Ν. 4609/2019 (Α' 67) “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.”, 
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 του Ν. 4455/2018 (Α’ 133) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦοΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, 

 του Ν. 4685/2020 (Α’ 92) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”, 

 του Ν. 4488/2017 (Α' 137) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες 
διατάξεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 39 «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και 
χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας», 

 του Ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013”, 

 του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή 
τροποποιείται, 

 του Ν. 3852/10 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, 

 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρμογήτης ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”,  

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση”, 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…”,  

 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 

 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”,  

 του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 
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 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”,  

 του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”], 

 του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ Α΄24 /13-02-12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 

 της ΠΥΣ 39/2020 (Α’ 185) “Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α)”, 

 Της Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/112674/7388/23.11.2020 Απόφασης του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής «Τροποποίηση της Α.Π. οικ. 31276 Απόφασης ανανέωσης, τροποποίησης και 
αναδιατύπωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου “Κατασκευή και 
λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας” 
στους Δήμους Τεμπών και Τυρνάβου, Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της ένταξης στο έργο 
Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) που επεξεργάζεται σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα 
και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα» 
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 ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ - 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας έχει κατασκευασθεί στην περιοχή "Νταουσλάρ", θέση "Βροντερό" του Δημοτικού 

Διαμερίσματος Παραποτάμου του Δήμου Μακρυχωρίου της Π.Ε. Λάρισας, 3 km περίπου ΒΔ του οικισμού 

Μαυρόλιθος ή Μικρόλιθος του Δ. Δ. Βρυοτόπου. 

 Το εν λόγω έργο έχει κατασκευασθεί σε μισγάγγεια με πρανή σχετικά ήπιας κλίσης, ΒΑ του υψώματος 

Βροντερό (υψόμετρο κορυφής 239 m). Η μορφολογία της κοιλάδας όπου έχει κατασκευασθεί ο Χ.Υ.Τ.Α. 

είναι η ακόλουθη: 

 Κλίση μισγάγγειας από Ν-ΝΑ προς Β-ΒΔ: 4-5% 

 Εγκάρσιες κλίσεις: 15-25% 

 Υψομετρική διαφορά από τη μισγάγγεια μέχρι τους εκατέρωθεν υδροκρίτες:20 m περίπου. 

  Η προσπέλαση στον χώρο γίνεται κυρίως μέσω της Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης. Συγκεκριμένα από 

τους φωτεινούς σηματοδότες της διασταύρωσης της Ε.Ο. με την έξοδο της οδού Σωκράτους 

(συνοικία Νέα Σμύρνη) και μετά διαδρομή 10 km με κατεύθυνση προς Θεσ/νίκη, στον κόμβο της 

Γυρτώνης ακολουθούμε δεξιά πάνω από την Ε.Ο. (προς την αερογέφυρα της Γυρτώνης), και 

στροφή αριστερά επί της αερογέφυρας. Αμέσως μετά την αερογέφυρα ακολουθείται η επαρχιακή 

οδός που ενώνει την Ε.Ο με την γέφυρα του Μαυρόλιθου, δηλαδή μια διαδρομή επ΄ αυτής 7,8 km 

περίπου, δια της οποίας παρακάμπτεται η Γυρτώνη και συναντά ταμπέλα για στροφή δεξιά προς 

Χ.Υ.Τ.Α. η οποία και ακολουθείται. Στη συνέχεια κίνηση σε ασφαλτοστρωμένη οδό η οποία 

παρακάμπτει τον οικισμό Μαυρόλιθο. Στην διασταύρωση που συναντάται σε απόσταση περίπου 

2,4 km από τον Μαυρόλιθο, στροφή αριστερά, όπου μετά από απόσταση περίπου 200 m, 

βρίσκεται η είσοδος του Χ.Υ.Τ.Α. 

 

2.1.2. ΠΟΣΟΤΙΚΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

Στο ΧΥΤΑ Λάρισας διατίθενται όλα τα παραγόμενα δημοτικά απόβλητα των Δήμων της Π.Ε. Λάρισας. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.  

Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 2018 (tn) 2019 (tn) 2020 (tn) 
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Για την ποιοτική σύσταση των διατιθέμενων απορριμμάτων, λαμβάνονται τα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ 

 

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

2.1.ΤΜΗΜΑ 1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

 

2.1.1.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙKΗΣ ΤΑΦΗΣ 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγειονομικής ταφής περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
κατ΄ελάχιστον, τις ακόλουθες εργασίες: 

 Διάστρωσης & συμπίεσης των απορριμμάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό 

Λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

 Εκσκαφής, μεταφοράς και διάστρωσης εδαφικού υλικού ημερήσια χωματοκάλυψης κυττάρου. 

 Διαμόρφωσης του ημερήσιου κυττάρου απορριμμάτων σύμφωνα με τον προβλεπόμενο 

σχεδιασμό. 

 Διαμόρφωσης οδών πρόσβασης στο μέτωπο ταφής. 

 1 Δ. Αγιάς 5.357,61 5349,01 5297,43 
 

2 Δ. Ελασσόνας 7.355,46 7362,18 7231,04 
 

3 Δ. Κιλελέρ 6.450,83 6396,52 6088,44 
 

4 Δ. Λαρισαίων 58.265,85 59599,7 59228,61 
 

5 Δ. Τεμπών 4.865,39 5044,38 5321,5 
 

6 Δ. Τυρνάβου 7.927,94 7847,26 7602,07 
 

7 Δ. Φαρσάλων 5.627,60 5717,55 5672,38 
 

8 Ιδιώτες/Λοιποί 7.849,76 7288,18 9265,66 
 

9 Υπόλειμμα ΚΔΑΥ 1.427,20 2730,92 3644,53 
 

ΣΥΝΟΛΟ 105.127,64 107.335,70 109.351,66 
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 Εποπτείας, ελέγχου, συντονισμού και παρακολούθησης της πλήρωσης της Κυψέλης σύμφωνα με 

τον προβλεπόμενο σχεδιασμό ανάπτυξης του χώρου. 

 Επιθεώρησης και ελέγχου του αναγλύφου του μετώπου ταφής και των πρανών για την 

διαπίστωση τυχόν επικίνδυνων ρηγματώσεων, διαφορικών καθιζήσεων ή μετατοπίσεων 

απορριμματικών μαζών ή και οποιονδήποτε άλλων παρεμφερών καταστάσεων που θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν έστω και απλές ενδείξεις μείωσης ή και επαπειλούμενης μείωσης της ευστάθειας 

του μετώπου ταφής και επούλωση αυτών. 

 Επιθεώρησης και ελέγχου για την διαφυγή στραγγιδίων εκτός του μετώπου ταφής. 

 Τακτικής παρακολούθησης της Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων (Ε.Π.Σ.) και 

ρυθμίσεις για επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας της εκροής στραγγιδίων, ειδικά σε συνθήκες 

έντονων διακυμάνσεων του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου . 

 Μεταφοράς στραγγισμάτων από την Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων όταν οι συνθήκες το 

επιβάλλουν με το βυτιοφόρο όχημα του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας στη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού 

της ΔΕΥΑ Λάρισας. 

 Ζύγισης, εποπτείας των εισερχόμενων φορτίων απορριμμάτων και φύλαξης. 

 Μεταφοράς των υπολειμμάτων του ΚΔΑΥ στο μέτωπο ταφής του ΧΥΤΑ. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: 

2.1.1.1. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Οι καθημερινές εργασίες διάθεσης απορριμμάτων συνίστανται στον σχηματισμό ενός ημερήσιου 

κυττάρου, το οποίο έχει διαστάσεις ανάλογες με την ποσότητα των διατιθέμενων απορριμμάτων. 

Ως ημερήσιο κύτταρο ορίζεται ένα στερεό από συμπιεσμένα απορρίμματα μιας πλήρους εργάσιμης 

ημέρας. Υπό κανονικές συνθήκες έχει σχήμα πλαγίου παραλληλογράμμου ή τραπεζίου ανάλογα με το αν 

εφάπτεται σε παράπλευρο ταμπάνι ή όχι, ανάλογα με την εξέλιξη του μετώπου. Αντίστοιχα το ημερήσιο 

βήμα καθορίζεται από την ημερήσια ποσότητα απορριμμάτων προς διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

κλίση των πλευρικών επιφανειών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη/ηπιότερη από 1:3 (ύψος:μήκος) για 

λόγους αποδοτικής συμπίεσης των απορριμμάτων. 

Μια σειρά από εβδομαδιαία κύτταρα στο ίδιο επίπεδο, σε όλο το διατιθέμενο μήκος και πλάτος του 

χώρου της λεκάνης απόθεσης δημιουργούν τα επονομαζόμενα ταμπάνια. Όταν ολοκληρώνεται το 1ο 

ταμπάνι θα επιστρέψει στην αρχή για να αποθέσει το δεύτερο ταμπάνι και να ακολουθήσει την ίδια 

μεθοδολογία. 

Οι διαστάσεις του κυττάρου και κυρίως το πλάτος του (μήκος του μετώπου εργασίας) θα πρέπει να 

υπολογίζονται, ώστε η μορφή του κυττάρου να μην απέχει πολύ της τετραγωνικής μορφής. Οι διαστάσεις 

του ημερησίου κυττάρου θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε το μέτωπο εργασίας να επιτρέπει την άφιξη 

περισσότερων του ενός απορριμματοφόρων και ειδικότερα όσων αναμένονται στο χώρο κατά την ώρα 

αιχμής. Ειδικότερα το πλάτος τους ενδεικτικά δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 25m, και το ύψος τους τα 2,5m. 

χωρίς το υλικό επικάλυψης. 

Επιπλέον για το πλάτος (μήκος του μετώπου εργασίας), στο οποίο γίνονται οι εργασίες απόθεσης, πρέπει 

να περιορίζεται τόσο ώστε να είναι τεχνικά δυνατή η κίνηση και η εκφόρτωση των απορριμματοφόρων σε 

ώρες αιχμής. 

Σε κάθε στρώση η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μέσω του εσωτερικού δρομολογίου το οποίο 

διαμορφώνεται με κατάλληλα υλικά που προέρχονται από τις εκσκαφές του χώρου ή ενδεχομένως 

μεταφέρονται στο Χ.Υ.Τ.Α. από άλλες θέσεις και το οποίο συντηρείται συστηματικά.  
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Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, η νέα επιφάνεια θα αποτελέσει το καινούργιο επίπεδο επάνω στο 

οποίο θα γίνει η εκφόρτωση νέο-προσκομιζομένων απορριμμάτων, για να επαναληφθεί η διαδικασία για 

τη δημιουργία της επόμενης στρώσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου επιτευχθεί το 

επιθυμητό ύψος και άρα ο απαιτούμενος όγκος ταφής. 

Τα απορρίμματα θα καλύπτονται με χωμάτινο κάλυμμα. Το υλικό επικάλυψης δεν πρέπει να περιλαμβάνει 

τεμάχια βράχου ή άλλα υλικά διαμέτρου μεγαλύτερης από 15cm. Κατάλληλα υλικά επικάλυψης είναι τα 

χώματα από τις εκσκαφές και από προσχώσεις. 

Το συμπιεσμένο πάχος του υλικού επικάλυψης θα είναι κατ’ ελάχιστο 0,2m για την επιφάνεια της υπό 

διαμόρφωση στρώση των απορριμμάτων, και 0,6m στα πλευρικά μόνιμα και ορατά πρανή, εκτός και εάν 

σύντομα ακολουθήσει η τελική κάλυψη τους. Οι παράπλευρες επιφάνειες, που επικαλύπτονται σε 

καθημερινή βάση από νέα απορρίμματα, δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται συνεχώς με χώμα.  

Γενικά ισχύει ο κανόνας ότι δεν παραμένει ακάλυπτη διαμορφωθείσα επιφάνεια απορριμμάτων πάνω 

από 24 ώρες πλην ειδικών εξαιρέσεων (π.χ. κάλυψη των απορριμμάτων με χιόνι κλπ). Λόγω της συνεχούς 

άφιξης απορριμμάτων η μετωπική επιφάνεια δεν καλύπτεται σε καθημερινή βάση, εκτός και αν αυτή 

φτάσει στο όριο του σχεδιαστικού μετώπου του απορριμματικού ανάγλυφου, οπότε και πρέπει να 

καλυφθεί εντός 24 ωρών. 

Τα πλευρικά πρανή που θα δημιουργούνται με την προώθηση του μετώπου εργασίας θα συμπιέζονται και 

θα διαμορφώνονται όπως ακριβώς και το μετωπικό πρανές και με τις ίδιες ήπιες κλίσεις. Επίσης θα πρέπει 

να διακρίνονται σαφώς από το μετωπικό πρανές και όχι να συγχέονται με αυτό σε ένα ακαθόριστο 

ημικυκλικό σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι το μέτωπο εργασίας θα πρέπει να έχει μια αυστηρά καθιερωμένη 

διεύθυνση που δεν θα αλλάζει παρά μόνο όταν φτάσει στο όριο του σχεδιαστικού απορριμματικού 

ανάγλυφου. Σκόπιμη κρίνεται η οδοντωτή διαμόρφωση των πρανών, από στρώση σε στρώση για 

μεγαλύτερη ευστάθεια. Η ανώτερη επιφάνεια του κυττάρου θα διαμορφώνεται με ισχυρή κλίση (2-3%) για 

ταχεία απορροή των βρόχινων νερών.  

Το δημιουργούμενο κατάντη πρανές εκάστου ταμπανιού και η αντίστοιχη στέψη του έως τον πόδα του 

πρανούς του υπερκείμενου ταμπανιού καλύπτεται εντός το πολύ 24-ώρου με υλικό επικάλυψης 

συμπιεσμένου πάχους 20cm και χαμηλής διαπερατότητας. 

Το υλικό επικάλυψης στο μετωπικό πρανές του ημερήσιου κυττάρου θα πρέπει το πρωί της επόμενης 

ημέρας και πριν την έναρξη των εργασιών απόθεσης να αφαιρείται. 

Το υλικό επικάλυψης των διαστρωμένων απορριμμάτων θα είναι αποθηκευμένο κοντά στο μέτωπο 

εργασιών ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εξασφάλισή του (π.χ. σε περιόδους παγωνιάς) 

και να αντιμετωπίζονται άμεσα έκτακτα περιστατικά (άμεση επιχωμάτωση εστίας φωτιάς). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. είναι να μην υπάρχουν κοιλώματα στην 

επιφάνειά τους, όπου θα λιμνάζουν τα επιφανειακά νερά, αλλά αντίθετα να εξασφαλίζεται πάντα μία 

μικρή κλίση με αντίθετη φορά προς το μέτωπο των εργασιών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι τα 

επιφανειακά και βρόχινα νερά δεν θα διέρχονται μέσα από το μέτωπο εργασιών δημιουργώντας 

αυξημένες ποσότητες βροχοστραγγιδίων, αλλά θα οδεύουν εκτός του χώρου απόθεσης και θα 

συλλέγονται από την περιφερειακή τάφρο ομβρίων. 

Θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, επιμέλεια και προσοχή στη συμπίεση των απορριμμάτων και στις 

εφαρμοζόμενες κλίσεις του μετωπικού πρανούς (1:3,5 ή και ηπιότερες), καθώς αποτελούν τους κρίσιμους 

παράγοντες της επίτευξης της απαιτούμενης ευστάθειας, ασφαλούς κίνησης και της βέλτιστης 

εκμετάλλευσης του χώρου. Για τον λόγο αυτό η συμπίεση των απορριμμάτων θα επιτυγχάνεται 

εφαρμόζοντας πολλαπλές διελεύσεις με τον συμπιεστή απορριμμάτων από κάθε στρώση απορριμμάτων.  
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2.1.1.2. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει  

 Την φορτο-εκφόρτωση και μεταφορά με οχήματα του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, του απαιτούμενου 

εδαφικού υλικού κάλυψης του ημερήσιου κυττάρου από χώρους εντός του ΧΥΤΑ που θα 

υποδεικνύονται από τον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας 

 Την φορτο-εκφόρτωση υλικών για την τυχόν διαμόρφωση βοηθητικών οδών πρόσβασης και 

προσέγγισης στο μέτωπο ταφής των απορριμματοφόρων. 

 Την μεταφορά και εκφόρτωση με οχήματα του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, του παραγόμενου 

υπολείμματος από την λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που βρίσκεται 

εντός της ευρύτερης έκτασης του ΧΥΤΑ 

 

 

 

2.1.1.3. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον τις ακόλουθες 

εργασίες: 

 Εποπτείας, ελέγχου, συντονισμού και παρακολούθησης της πλήρωσης της Κυψέλης σύμφωνα με 

τον προβλεπόμενο σχεδιασμό ανάπτυξης του χώρου. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δίνεται για την πιστή 

εφαρμογή των απαραίτητων ήπιων κλίσεων, καθώς και για τον επιβαλλόμενο αριθμό συμπιέσεων 

των προσκομιζόμενων απορριμμάτων για την επίτευξη του υψηλού βαθμού συνοχής των, αλλά 

και της συνάφειας των στρωμάτων των νέων ημερήσιων κυττάρων με τα προηγούμενα για την 

διασφάλιση επαρκούς ευστάθειας στο μέτωπο ταφής. 

 Διευθέτησης, ελέγχου και εποπτείας του τρόπου και του ρυθμού εκφόρτωσης των 

απορριμματοφόρων στο μέτωπο ταφής, για την διαμόρφωση του ημερήσιου κελιού 

απορριμμάτων. 

 Διευθέτησης, ελέγχου και εποπτείας των δημιουργούμενων οδών πρόσβασης – κυκλοφορίας στο 

μέτωπο ταφής. 

 Επιθεώρησης και ελέγχου του αναγλύφου του μετώπου ταφής και των πρανών, για την 

διαπίστωση τυχόν επικίνδυνων ρηγματώσεων, διαφορικών καθιζήσεων ή μετατοπίσεων 

απορριμματικών μαζών ή και οποιονδήποτε άλλων παρεμφερών καταστάσεων που θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν έστω και απλές ενδείξεις μείωσης ή και επαπειλούμενης μείωσης της ευστάθειας 

του μετώπου ταφής και επούλωση αυτών. 

 Επιθεώρησης και ελέγχου για την διαφυγή βιοαερίου και στραγγιδίων εκτός του μετώπου ταφής.  

 Επιθεώρησης και ελέγχου – ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων – για τον εντοπισμό 

επικρεμάμενων υγρών οριζόντων εντός της απορριμματικής μάζας που μειώνει την συνοχή των 

επάλληλων απορριμματικών στρώσεων. 

 Επιθεώρησης της αντιπυρικής ζώνης.  

 Διατήρησης σε καλή κατάσταση των οδών πρόσβασης με διαβροχή των οδοστρωμάτων με όχημα 

του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 

 Επιθεώρησης και ελέγχου για την εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας και ασφάλειας των 

εργαζομένων στο μέτωπο ταφής.  
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2.1.1.4. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

 Η διάστρωση υπόβασης για την κατασκευή προσωρινής οδοποιίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή 

εκτελείται περιοδικά – ανάλογα με την ανάπτυξη του απορριμματικού αναγλύφου και τη 

χωροθέτηση των μετώπων εργασίας εντός του Χ.Υ.Τ.Α. και είναι αναγκαία για την ασφαλή και 

απρόσκοπτη πρόσβαση και κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς υπολειμμάτων και 

απορριμμάτων εντός του Χ.Υ.Τ.Α. 

 Η διάστρωση και συμπίεση του υλικού επικάλυψης για την στρώση επικάλυψης περαιωμένων 

κυττάρων στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται περιοδικά – όποτε υπάρξει η σχετική ανάγκη – 

και είναι αναγκαία για την προετοιμασία των περαιωμένων κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Α. για την 

κατασκευή των στρώσεων αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. 

 Η κατάβρεξη του εσωτερικού δρομολογίου κίνησης των σχημάτων και του μετώπου εργασιών για 

την αποφυγή δημιουργίας σκόνης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 Η μεταφορά στραγγισμάτων σε έκτακτες συνθήκες με το βυτιοφόρο όχημα του ΦοΔΣΑ από την 

Εγκατάσταση Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της 

Λάρισας. 

 

2.1.2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

2.1.2.1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών υγειονομικής ταφής, όπως εκτενώς αναλύθηκαν ανωτέρω ο 

ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας θα διαθέτει τον ακόλουθο μηχανολογικό εξοπλισμό: 

1. Προωθητής γαιών με αρ. κυκλ. ΜΕ 36672  

2. Εκσκαφέας με αρ. κυκλ. ΜΕ 79340  

3. Φορτωτής με αρ. κυκλ. ΜΕ 79339  

4. Κυλινδροφόρος συμπιεστής με αρ. κυκλ. ΜΕ 43472  

5. Αποφρακτικό με αρ. κυκλ. ΜΕ 43496  

6. Φορτηγό (με δοχείο) με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 9472  

7. Φορτηγό αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 8051  

8. Φορτηγό αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 8091  

Η χρήση του ανωτέρω μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες 

τόσο από το προσωπικό (χειριστές Μ.Ε και οδηγοί) του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας όσο και από το προσωπικό 

(χειριστές Μ.Ε και οδηγοί) που θα διαθέσει ο ανάδοχος. Ως εκ τούτου το προσωπικό του αναδόχου θα 

πρέπει να έχει τις κατάλληλες άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιήσεις για την πλήρη αξιοποίηση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 

Επιπλέον για τις εργασίες υγειονομικής ταφής, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση όποτε απαιτείται, να 

διαθέτει προς χρήση στον τόπο του έργου: 

Α) Ένα οδοντωτό (κατσικοπόδαρο) συμπιεστή απορριμμάτων (compactor), με βάρος άνω των 27tn και 

ανάλογη ιπποδύναμη για την σύνθλιψη και συμπίεση των απορριμμάτων στο μέτωπο ταφής. 

Β) Ένα προωθητή γαιών τύπου D7 ή D8. Ο προωθητής γαιών θα διαθέτει την αναγκαία ιπποδύναμη και 

βάρος, ώστε να έχει την αναγκαία προωθητική ικανότητα για να κινείται επί των απορριμμάτων και να 

επιτυγχάνει τη διάστρωση του ημερήσιου φορτίου απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Λάρισας. 
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Γ) Ένα περιστροφικό ελαστιχοφόρο εκσκαφέα, ιπποδύναμης τουλάχιστον 90HP πλάτους περίπου 2,5m και 

βάθους εκσκαφής τουλάχιστον 5,0m. 

Δ) Ένα ελαστιχοφόρο φορτωτή, με κάδο κατ’ ελάχιστον 2,5 m3 και ιπποδύναμης κατ’ ελάχιστον 120ΗΡ. 

Ε) Ένα φορτηγό όχημα βαρέως τύπου, ανατρεπόμενης καρότσας χωρητικότητας τουλάχιστον 14m3 και 

ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 18tn. 

Ο συμπιεστής απορριμμάτων (κατσικοπόδαρο) θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες συμπίεσης 

απορριμμάτων προκειμένου να μειώνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο όγκος τους και να παρατείνεται η 

διάρκεια ζωής του κυττάρου. Θα πρέπει ιδίως να διαθέτει την ικανότητα να εργάζεται με ασφάλεια σε 

ανώμαλο και επικλινές ανάγλυφο εδάφους. 

Ο προωθητής γαιών θα χρησιμοποιείται για την καθημερινή διάστρωση των απορριμμάτων και των 

αδρανών υλικών και θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος. Η λεπίδα προώθησης (μαχαίρι) θα είναι 

κατάλληλου μεγέθους ώστε να ανταποκρίνεται στις εργασίες για τις οποίες προορίζεται. Θα πρέπει ιδίως 

να διαθέτει την ικανότητα να εργάζεται με ασφάλεια σε ανώμαλο και επικλινές ανάγλυφο εδάφους.  

Ο φορτωτής θα χρησιμοποιείται για την φόρτωση, μεταφορά και μετατόπιση, απορριμμάτων και υλικών 

χωματοκάλυψης και οδοστρωσίας. 

Ο εκσκαφέας θα χρησιμοποιείται για την εκσκαφή χωμάτων απαραίτητων για τις εργασίες υγειονομικής 

ταφής (κάλυψη απορριμμάτων) αλλά και περιμετρικούς καθαρισμούς και το φορτηγό βαρέως τύπου θα 

χρησιμοποιείται για την μεταφορά των χωμάτων. Και τα δύο μηχανήματα -οχήματα  θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα εξοπλισμένα ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους με δεδομένο ότι θα 

εργάζεται σε ιδιαίτερα απαιτητικά εδάφη. 

Όλος ο ανωτέρω προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός θα πληροίς τους Ελληνικούς και 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όσον αφορά την πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία των 

εργαζομένων (ΠΔ 19/96, 93/44 ΕΟΚ, 93/68 ΕΟΚ – σήμανση CE). 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 

i. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων/μηχανημάτων. 

ii. Φωτοαντίγραφα των ασφαλίστρων των οχημάτων/μηχανημάτων. 

iii. Απόδειξη καταβολής - εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων/μηχανημάτων. 

iv. Για τα Μ.Ε. τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου σε ισχύ. 

Για την διάθεση και την χρήση των ανωτέρω απαιτούμενων μηχανημάτων του αναδόχου ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

Α. Συμπιεστής απορριμμάτων – Β. προωθητής απορριμμάτων 

Ο προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός του αναδόχου θα χρησιμοποιείται με εντολή της Υπηρεσίας 

όταν απαιτείται ανάλογα με τις συνθήκες και την κατά περίπτωση διαθεσιμότητα του μηχανολογικού 

εξοπλισμού του ΦοΔΣΑ.  

Ειδικότερα για την διάθεση και απασχόληση του προσφερόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού του 

αναδόχου ισχύουν τα ακόλουθα: 

1ον ) Κρίνεται σκόπιμο, η διαμόρφωση ενός σταθερού ημερήσιου προγράμματος απασχόλησης των 

προσφερόμενου εξοπλισμού που αφορά στον προωθητή απορριμμάτων και στον συμπιεστή 

απορριμμάτων σε εξαμηνιαία βάση. Στο πλαίσιο αυτό για την παρούσα σύμβαση και καθ’ όλη τη διάρκεια 
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αυτής ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει διαθέσιμο στον τόπο του έργου, προς χρήση με ενδεικτική ημερήσια 

απασχόληση -αποζημίωση 6,5 ωρών, διαμορφούμενη ανάλογα με τις ανάγκες σε μία ή δύο βάρδιες, ένα 

εκ των ανωτέρω μηχανημάτων που θα καθοριστεί κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης ανάλογα με 

την λειτουργική κατάσταση που θα παρουσιάζουν τα μηχανήματα του ΦοΔΣΑ στη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. Δύναται η αναθέτουσα αρχή κατά το 2ο εξάμηνο της εκτελούμενης σύμβασης εφόσον το κρίνει 

σκόπιμο να προβεί στην εναλλαγή του σταθερά διαθέσιμου μηχανήματος (συμπιεστής απορριμμάτων ή 

προωθητής γαιών).  

2ον) Επιπλέον και για διάστημα έξι (6) μηνών ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέσει στον τόπο του 

έργου -ανάλογα με την διαθεσιμότητα του αντίστοιχου (συμπιεστή απορριμμάτων ή προωθητή) 

μηχανήματος του ΦοΔΣΑ- το έτερο προσφερόμενο μηχάνημα με ημερήσια απασχόληση 6,5 ωρών, 

διαμορφούμενη ανάλογα με τις ανάγκες σε μία ή/και δύο βάρδιες. Σε κάθε περίπτωση και για τον 

καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό των ενεργειών εκ μέρους του αναδόχου, το ελάχιστο κάθε 

φορά διάστημα απασχόλησης αυτού του μηχανήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μηνός. 

3ον) Η μέγιστη ετήσια αποζημίωση ενός μηχανήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6,5 ώρες/ημέρα Χ 5 

ημέρες/ εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες = 1.690 ώρες. 

4ον) Μετά από σχετικό αίτημα του ΦοΔΣΑ, ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει την έγκαιρη διάθεση του ανωτέρω 

μηχανολογικού εξοπλισμού όχι πέραν των 72 ωρών στο χώρο του ΧΥΤΑ και για όσο διάστημα απαιτηθεί.  

5ον) Η χρήση των ανωτέρω μηχανημάτων θα γίνεται αποκλειστικά από το προσωπικό του αναδόχου, ο 

οποίος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα για την συντήρηση ή τυχόν 

επισκευή του κατά τη χρήση του στις εργασίες υγειονομικής ταφής. Σε εξαιρετικές καταστάσεις και 

εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, δύναται με άδεια (γραπτή ή προφορική) του αναδόχου η χρήση των 

μηχανημάτων και από το προσωπικό του ΦοΔΣΑ. Στην περίπτωση αυτή η χρήση θα γίνεται κατόπιν ειδικής 

άδειας του αναδόχου και σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις και ευθύνες του 

αναδόχου για τα μηχανήματά του, που περιγράφονται στο ανωτέρω εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

Γ. Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας – Δ. Ελαστιχοφόρος φορτωτής – Ε. Φορτηγό όχημα 

Ο προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός του αναδόχου θα χρησιμοποιείται με εντολή της Υπηρεσίας 

όταν απαιτείται, ανάλογα με τις συνθήκες και την κατά περίπτωση διαθεσιμότητα του μηχανολογικού 

εξοπλισμού του ΦοΔΣΑ.  

Ειδικότερα για την διάθεση και απασχόληση του ανωτέρω προσφερόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού 

του αναδόχου ισχύουν τα ακόλουθα: 

1ον) Ο συνολικός αθροιστικά χρόνος απασχόλησης του ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και του ελαστιχοφόρου 

φορτωτή δεν μπορεί να υπερβεί τους εννέα (9) μήνες. 

2ον) Η ημερήσια απασχόληση των 6,5 ωρών εκάστου μηχανήματος -οχήματος, διαμορφώνεται ανάλογα με 

τις ανάγκες σε μία ή/και δύο βάρδιες. 

3ον) Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του φορτηγού οχήματος ανέρχεται σε πέντε (5) μήνες. 

4ον) Σε κάθε περίπτωση και για τον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό των ενεργειών εκ μέρους 

του αναδόχου, το ελάχιστο κάθε φορά διάστημα απασχόλησης εκάστου μηχανήματος -οχήματος δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο των 15 εργάσιμων ημερών. 

5ον) Μετά από σχετικό αίτημα του ΦοΔΣΑ, ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει την έγκαιρη διάθεση του ανωτέρω 

μηχανολογικού εξοπλισμού όχι πέραν των 72 ωρών στο χώρο του ΧΥΤΑ και για όσο διάστημα απαιτηθεί.  

6ον) Η χρήση των ανωτέρω μηχανημάτων -οχημάτων θα γίνεται με πρόσθετο προσωπικό εκ μέρους του 

αναδόχου εκτός εάν η διαθεσιμότητα των μέσων και των ανθρώπινων πόρων του ΦοΔΣΑ είναι τέτοια που 





 

Σελίδα 71 

επιτρέπει την απασχόληση του προβλεπόμενου προσωπικού του αναδόχου στα μηχανήματα αυτά. Στην 

τελευταία περίπτωση θα υπάρχει αντίστοιχη απομείωση των ωρών απασχόλησης του προσωπικού του 

αναδόχου καθόσον το κόστος απασχόλησης χειριστών θα υπολογίζεται -ενσωματώνεται κατά την χρήση 

του μηχανήματος. 

 

 

2.1.2.2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Οι εργασίες Υγειονομικής Ταφής λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση σε τρεις βάρδιες εργασίας 

χειριστών μηχανημάτων έργου(εκτός Σαββάτου Κυριακής και Αργιών). Το ωράριο εργασίας των μόνιμων 

υπαλλήλων -χειριστών του ΦοΔΣΑ έχει ως εξής: 

 Πρωϊνή: 07:00 π.μ. έως 13:30 μμ. 

 Απογευματινή: 13:30 μ.μ. έως 20:00 μ.μ. 

 Βραδινή: 23:00μ.μ. έως 05:30 π.μ. 

Το Σάββατο εκτελούνται εργασίες υγειονομικής ταφής μόνο κατά την πρωινή βάρδια. 

Η βραδινή βάρδια προσκόμισης απορριμμάτων κι επακόλουθα η βάρδια εργασιών υγειονομικής ταφής 

διενεργείται από Κυριακή βράδυ έως και Παρασκευή βράδυ. 

2. Η μεταφορά των στραγγισμάτων από την Εγκατάσταση Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων στο Βιολογικό 

Καθαρισμό της Λάρισας όταν θα απαιτείται θα διενεργείται είτε στην πρωινή είτε στην απογευματινή 

βάρδια των ανωτέρω ωραρίων. 

3. Ο έλεγχος εισόδου – ζύγιση στο ΧΥΤΑ διενεργείται σε 4 βάρδιες 365 ημέρες το χρόνο.  

Σε ημερήσια βάση η πρωινή βάρδια που ταυτίζεται με το ωράριο αποδοχής των ιδιωτών που μεταφέρουν 

απορρίμματα στο ΧΥΤΑ, θα καλύπτεται πάντοτε από μόνιμο υπάλληλο του Φορέα πλην εξαιρετικών 

περιπτώσεων (π.χ. αδειών ασθένειας, αναρρωτικών αδειών κλπ) που δεν δύναται να αντιμετωπιστούν με 

άλλο τρόπο. 

Το εβδομαδιαίο/μηνιαίο πρόγραμμα θα διαμορφώνεται έγκαιρα και αναλυτικά από την Υπηρεσία και θα 

κοινοποιείται στον Επόπτη ΧΥΤΑ του αναδόχου για την τυχόν συμπλήρωση ή τροποποίηση του 

προγράμματος των υπαλλήλων του. 

Ειδικώς για τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής οι βάρδιες των οποίων θα τυγχάνει να συμπληρώνονται 

αποκλειστικώς και μόνο από υπαλλήλους του αναδόχου, δύναται εφόσον η εργατική νομοθεσία δεν το 

απαγορεύει, να διαμορφώνονται 8-ώρες βάρδιες εργασίας. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση βάσει του διαμορφούμενου προγράμματος των ζυγιστών να εργαστεί 

τουλάχιστον 26 Κυριακές κατ έτος. 

Σε περίπτωση αργιών, κατά τις οποίες ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος δεν φέρει καμία 

ευθύνη, ούτε απομειώνεται μέρος του συνολικού ποσού της αμοιβής που δικαιούται, ούτε προβλέπεται 

παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας. 

Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και προκειμένου να αποπερατωθούν για να 

προληφθούν ζημίες, ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά (ακόμη και Κυριακές και αργίες) εφόσον η Υπηρεσία το 

απαιτήσει. 
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2.1.2.3. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής πέραν του απασχολούμενου μόνιμου 

προσωπικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το ακόλουθο εκτιμούμενο προσωπικό ως εξής: 

Α. Επόπτης  

Είναι ο κύριος υπεύθυνος όλης της λειτουργίας, και στην 8-ωρη καθημερινή βάρδια του, συντονίζει και 

επιβλέπει όλες τις εργασίες και το προσωπικό, ενημερώνει τα αρχεία ενώ παράλληλα κάνει όλες τις 

απαραίτητες συνεννοήσεις με τις με την Υπηρεσία. Μεριμνά και ευθύνεται ιδίως για τις περιγραφόμενες 

στην παρ. 2.1.1.3 εργασίες. 

Λόγω του μεγέθους του ΧΥΤΑ, του σοβαρού περιβαλλοντικού χαρακτήρα και διάστασης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, του σύνθετου διεπιστημονικού γνωστικού αντικειμένου και της διαχείρισης συχνών 

εξαιρετικών και απρόβλεπτων καταστάσεων, η κάλυψη της θέσης του Επόπτη θα γίνει από Μηχανικό ΠΕ 

των ειδικοτήτων (Μηχανολόγων Μηχ/κων ή Χημικών Μηχ/κων ή Πολιτικών Μηχ/κων) τουλάχιστον 

δεκαετούς εμπειρίας από την εγγραφή (απόκτηση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) στο ΤΕΕ. 

Οι συνολικές ώρες απασχόλησης (μία βάρδια κατά βάση πρωινή) ανέρχονται σε: 

 8 ώρες/βάρδια Χ 1 βάρδια/ημέρα Χ 240 ημέρες/έτος = 1.920 ώρες/έτος. 

 

Β. Σηματωρός -Κουμανταδόρος 

Εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων για το συντονισμό των εργασιών εκφόρτωσης, ταφής και 

αναχώρησης των απορριμματοφόρων. Είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση των απορριμματοφόρων στο 

κατάλληλο σημείο εκφόρτωσης.  

Οι συνολικές ώρες απασχόλησης (δύο βάρδιες κατά βάση πρωϊνή – απογευματινή ή βραδινή ειδικές 

περιπτώσεις) ανέρχονται σε: 

 Πρωινή – απογευματινή ή βραδινή βάρδια: 6,5 ώρες/ημέρα Χ 5 ημέρες/εβδομάδα Χ 2 βάρδιες 

/ημέρα Χ 52 εβδομάδες/έτος = 3.380 ώρες/έτος + 70 ώρες/έτος για έκτακτες καταστάσεις = 3.450 

ώρες/έτος. 

Σύνολο ωρών: 3.450 ώρες/έτος 

 

Γ. Χειριστής μηχανημάτων συμπιεστή/εκσκαφέα/φορτωτή/προωθητή 

Ο χειριστής εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων και είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό των 

μηχανημάτων και την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών. Θα πρέπει να έχει ειδίκευση χειριστή 

μηχανήματος έργου. Για την εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθούν - πέραν του αντίστοιχου μόνιμου 

προσωπικού – τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργων με τις ακόλουθες κατ΄ ελάχιστον άδειες: 

 Ένας (1) χειριστής με άδεια της 1ης και της 3ης ειδικότητας Α΄ Ομάδας. 

 Ένας (1) χειριστής με άδεια της 1ης ειδικότητας Α΄ Ομάδας. 

 Ένας (1) χειριστής με άδεια της 3ης ειδικότητας Α΄ Ομάδας. 

Οι συνολικές ώρες απασχόλησης (για τρεις χειριστές οι οποίοι θα απασχολούνται εκ περιτροπής και στις 

τρεις βάρδιες) ανέρχονται σε: 

 Πρωινή βάρδια [από Δευτέρα πρωί έως και Σάββατο πρωί]: 6,5 ώρες/ημέρα Χ 5 ημέρες/εβδομάδα 

Χ 52 εβδομάδες/έτος + 26 ημέρες (6η ημέρα ) Χ 6,5 ώρες/ημέρα = 1.859 ώρες/έτος + 41 ώρες/έτος 

για έκτακτες καταστάσεις = 1.900 ώρες/έτος  





 

Σελίδα 73 

 Βραδινή βάρδια [από Κυριακή βράδυ έως και Παρασκευή βράδυ] : 6,5 ώρες/ημέρα Χ 5 

ημέρες/εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες/έτος + 26 ημέρες (6η ημέρα ) Χ 6,5 ώρες/ημέρα = 1.859 

ώρες/έτος + 41 ώρες/έτος για έκτακτες καταστάσεις = 1.900 ώρες/έτος. 

 Απογευματινή βάρδια: : 6,5 ώρες/ημέρα Χ 5 ημέρες/εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες/έτος +10 

ώρες/έτος για έκτακτες καταστάσεις = 1.700 ώρες/έτος.  

 45 ημέρες Χ 6,5 ώρες = 292,5 ώρες/έτος για την κάλυψη κανονικών και λοιπών αδειών των 

μόνιμων υπαλλήλων κατά την θερινή περίοδο. 

Σύνολο ωρών: 1.700 + 1.900 + 1.900 +292,5 = 5.792,5 ώρες 

Δ. Οδηγός φορτηγού 

Ο οδηγός φορτηγού εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων και είναι υπεύθυνος για τη 

μεταφορά του υλικού επικάλυψης στο μέτωπο ταφής, της μεταφοράς στραγγισμάτων στη Μονάδα 

Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΛ και της μεταφοράς των υπολειμμάτων του ΚΔΑΥ. Θα πρέπει να έχει 

ειδίκευση οδηγού φορτηγού ανάλογης κατηγορίας.  

Για την εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθούν - πέραν του αντίστοιχου μόνιμου προσωπικού – ένας (1) 

οδηγός με δίπλωμα  Γ΄ κατηγορίας. 

Οι συνολικές ώρες απασχόλησης (μία βάρδια κατά βάση πρωϊνή ή απογευματινή βάρδια) ανέρχονται σε: 

6,5 ώρες/βάρδια Χ 1 βάρδια/ημέρα Χ 5 ημέρες/εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες/έτος = 1.690 ώρες/έτος + 40 

ώρες/έτος για έκτακτες καταστάσεις = 1.730 ώρες/έτος. 

Ε. Ελεγκτής εισόδου -Ζυγιστής 

Εργάζεται στην είσοδο – φυλάκιο του ΧΥΤΑ και έχει την ευθύνη του ελέγχου της καταγραφής όλων των 

εισερχόμενων φορτίων στο ΧΥΤΑ , καθώς και της καταχώρησης των στοιχείων και της έκδοσης των 

αντίστοιχων παραστατικών προς τους χρήστες του χώρου. Επιπλέον κατά τις ώρες που δεν προβλέπονται 

παραλαβές φορτίων απορριμμάτων εκτελεί περιοδικές επιθεωρήσεις περιμετρικά της έκτασης του ΧΥΤΑ 

(ιδίως κατά τους θερινούς μήνες όπου υφίσταται αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης πυρκαγιάς και 

αναφλέξεων) για τον εντοπισμό τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων. Για την κάλυψη της συγκεκριμένης 

θέσης απαιτείται απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Δεδομένου ότι το ημερήσιο πρόγραμμα διαμορφούμενο στα δεδομένα εργασίας των μονίμων υπαλλήλων 

περιλαμβάνει 4 βάρδιες των 6,5 ωρών/βάρδια, οι συνολικές ώρες απασχόλησης σε εβδομαδιαία βάση 

που προβλέπονται να καλύπτονται από τους  ζυγιστές του αναδόχου ανέρχονται σε: 

 [ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ] – [ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 

ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛ.] = [6,5 ώρες/βάρδια Χ 4 βάρδιες/ημέρα Χ 7 ημέρες/εβδομάδα] – [6,5 

ώρες/βάρδια Χ 3 βάρδιες/ημέρα Χ 5 ημέρες/εβδομάδα] = 84,5 ώρες/εβδομάδα. 

 84,5 (ώρες/εβδομάδα) / 32,5 (ώρες/εργαζόμενο) = 2,6 εργαζόμενοι. Συνεπώς απαιτούνται 

κατ΄ελάχιστον 3 εργαζόμενοι σε εβδομαδιαία βάση απασχόλησης. 

Σε εβδομαδιαία βάση και εφόσον δεν υπάρχουν απουσίες του μόνιμου προσωπικού από τις 28 βάρδιες ο 

ανάδοχος καλείται να καλύπτει τις 13 βάρδιες. 

Κατά την διαμόρφωση του προγράμματος, ο ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιεί επιπλέον προσωπικό 

εφόσον αυτός το κρίνει σκόπιμο για την κάλυψη των ανωτέρω απαιτούμενων ωρών εκ μέρους του. 

Οι συνολικές ετήσιες ώρες απασχόλησης  ζυγιστών ανέρχονται σε 4.814 ώρες/έτος, επιμεριζόμενες ως 

εξής: 

 84,5 ώρες/έτος Χ 52 εβδ/έτος = 4.394 ώρες/έτος. 

 84 ημέρες Χ 6,5 ώρες + 45 ημέρες Χ 6,5 ώρες = 838,5 ώρες/έτος X 50% = 420 ώρες για την κάλυψη 

του 50% των κανονικών και λοιπών αδειών των μόνιμων υπαλλήλων. 
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Η συνολική ετήσια κάλυψη ωρών από μία βάρδια σε πενθήμερη βάση απασχόλησης ανέρχεται σε  

6,5 ώρες Χ 5 ημέρες/ εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες/έτος = 1.690 ώρες. 

Συνεπώς για την κάλυψη των ανωτέρω συνολικών ετήσιων ωρών θα απαιτηθούν ενδεικτικά εκ μέρους του 

αναδόχου 3 άτομα πλήρους απασχόλησης. 

Επιπλέον για την διαμόρφωση της προσφοράς τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 

ότι το σύνολο των ανωτέρω ωρών που θα πρέπει να καλυφθούν από τον ανάδοχο προσεγγιστικά 

επιμερίζεται ως εξής: 

 Το 60,6% των ωρών αφορά σε απασχόληση σε κανονικές (χωρίς προσαύξηση ωρομισθίου) 

εργάσιμες ημέρες. 

 Το 24% των ωρών αφορά σε βραδινή απασχόληση (εκτός Κυριακής) εργάσιμων ημερών. 

 Το 10,6 % των ωρών αφορά σε απασχόληση Κυριακών (εκτός βραδινών ωρών) 

 Το 4,8% των ωρών αφορά σε απασχόληση Κυριακών (βραδινού ωραρίου). 

 

 

2.1.3.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

2.1.3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Έχοντας υπόψη τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικού Όρους, απαιτείται να τοποθετείται δίκτυο συλλογής 

και ελεγχόμενης απαγωγής βιοαερίου, παράλληλα με την εξέλιξη καθ' ύψος κάθε Κυψέλης, το οποίο θα 

παρακολουθείται συνεχώς για την αποδοτικότητά του. 

Οι στόχοι του συστήματος διαχείρισης βιοαερίου είναι: 

 Ασφαλής καύση του βιοαερίου ή/και δυνατότητα αξιοποίησής του. 

 Ασφαλής άντληση κατά περίπτωση χωριστά για κάθε Κυψέλη της μέγιστης δυνατής ποσότητας 

βιοαερίου. 

 Ελαχιστοποίηση της έκλυσης δυσοσμίας κατά την λειτουργία των Κυψελών 

 Ελαχιστοποίηση κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και την πρόκληση ζημιάς στο περιβάλλον κλπ. 

 Ελαχιστοποίηση του κινδύνου δημιουργίας θυλάκων εντός των απορριμμάτων ή διαφυγής ή 

συσσώρευσης βιοαερίου εκτός χώρου ταφής. 

 Ελαχιστοποίηση όσο το δυνατόν του κινδύνου έκρηξης ή ασφυξίας. 

Με σκοπό την απαγωγή του βιοαερίου κατά τη σταδιακή πλήρωση με απορρίμματα της επέκτασης της 4ης 

Κυψέλης, ως κύριο δίκτυο συλλογής βιοαερίου έχει υιοθετηθεί ενεργητικό οριζόντιο δίκτυο συλλογής. 

Το οριζόντιο δίκτυο διατάσσεται καθ' ύψος περίπου ανά 5-7m. (δηλαδή κάθε δύο ταμπάνια) σε 

διαμορφούμενες επιφάνειες αποτιθέμενων απορριμμάτων. 

Με την παρούσα σύμβαση υποχρέωση του αναδόχου είναι η τοποθέτηση οριζόντιων δικτύων βιοαερίου 

σε συνολική επιφάνεια περίπου 9.000 m2. Η επιφάνεια αυτή ανάλογα με τον τρόπο ανάπτυξης του 

Κυττάρου δύναται να καλυφθεί - διαμορφωθεί είτε σε δύο επίπεδα (απορριμματικών επιφανειών) με 

υψομετρική διαφορά περίπου 7m, είτε σε τρία επίπεδα ενδεικτικής υψομετρικής διαφοράς του καθενός 

από το επόμενο τουλάχιστον 5m.  

 

2.1.3.1.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ  
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Αντικείμενο των υπό εκτέλεση εργασιών είναι η τοποθέτηση των επιπέδων των δικτύων συλλογής 

βιοαερίου εντός του απορριμματικού όγκου της επέκτασης της 4ης Κυψέλης, σε μία συνολική επιφάνεια 

9.000m2 περίπου, που θα έχει δημιουργηθεί από ταφέντα απορρίμματα είτε σε δύο είτε σε τρία επίπεδα 

απορριμματικών επιφανειών . 

Η τοποθέτηση εκάστου οριζόντιου δικτύου συλλογής θα γίνεται σταδιακά κατά την προοδευτική πλήρωση 

του χώρου. Το δίκτυο θα εγκαθίσταται κάθε φορά επί του αντίστοιχου περαιωμένου επιπέδου συλλογής, 

με την εκτέλεση των απαραιτήτων εργασιών οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 Εκσκαφή ορύγματος 0,6 x 0,6, επί της αντίστοιχης τελικής επιφάνειας απορριμμάτων. 

 Τοποθέτηση αγωγού συλλογής επί της αντίστοιχης τάφρου και πλήρωση τάφρου με 

λιθοσύντριμμα. 

 Τοποθέτηση γεωυφάσματος πλάτους 2,0m και προσωρινής στρώσης αργίλου 20cm. 

Ειδικότερα: 

Το δίκτυο συλλογής βιοαερίου θα αποτελείται από αγωγούς HDPE Φ125, δομημένου τοιχώματος πλήρως 

διάτρητους.  

Οι ως άνω πλήρως διάτρητοι αγωγοί HDPE Φ125, θα διατάσσονται σε τάφρο 0,60μ.x0,60μ. (το ύψος 

μετρούμενο επί της μάζας των απορριμμάτων) που θα διανοιχτεί στην επιφάνεια του περαιωμένου 

ταμπανιού, και θα περιβάλλονται από χαλίκι ποταμού διαστάσεων 16mm-32mm. Το συνολικό βάθος της 

τάφρου λαμβάνοντας υπόψη και το ύψος του χώματος της ημερήσια ταφής θα ανέρχεται περίπου στο 1,2 

m. 

Στη βάση της τάφρου θα τοποθετηθεί 0,50μ. χαλίκι, επάνω από το χαλίκι θα τοποθετηθεί ο διάτρητος 

αγωγός HDPE Φ125, και θα πληρωθεί η τάφρος με το υπόλοιπο χαλίκι. Επάνω από την τάφρο θα 

τοποθετηθεί γεωύφασμα βάρους 300gr/m2 σε πλάτος τουλάχιστον 2,0m και πάνω από αυτό μια 

προσωρινή στρώση αργίλου ταφής, πάχους 0,20μ., για την αποφυγή αναρρόφησης ατμοσφαιρικού αέρα. 

Οι διάτρητοι αγωγοί στο σημείο τοποθέτησής των ,θα διατάσσονται ώστε να είναι παράλληλοι με το 

διαμήκη άξονα του ΧΥΤΑ και σε απόσταση 15 περίπου μέτρων μεταξύ τους.  

Οι ως άνω αγωγοί θα απολήγουν σε συλλεκτήριους αγωγούς HDPE Φ125, 6 atm μη διάτρητους, η 

διεύθυνση των οποίων είναι κάθετη στο διαμήκη άξονα του ΧΥΤΑ. Οι συλλεκτήριοι αυτοί αγωγοί θα 

εδράζονται επί σταθερού εδάφους της Κυψέλης. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην έδραση των μη διάτρητων αγωγών, ώστε να τηρηθούν κατάλληλες 

επαρκώς κλίσεις, με σκοπό την σωστή αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων έστω και μετά από σημαντικές 

τοπικές καθιζήσεις. 

Σημειώνεται ότι οι περιμετρικοί συλλεκτήριοι αγωγοί Φ 125 αφού τοποθετηθούν και ελεγχθούν οι κλίσεις 

τους, καλύπτονται από παχύ στρώμα άμμου και κατόπιν κροκάλας ώστε να μην υπάρχει ουδείς κίνδυνος 

καταστροφής των από τις εργασίες της υγειονομικής ταφής. 

Οι συλλεκτήριοι αυτοί αγωγοί Φ125 θα συνδεθούν με ειδικούς συνδέσμους και κατάλληλα τεμάχια με 

αγωγούς HDPE Φ90, 6 atm, αδιάτρητους, οι οποίοι θα καταλήγουν τέλος στο Φρεάτια Συγκέντρωσης και 

Ελέγχου Βιοαερίου (ΦΣΕΒ-6) όπου θα συνδεθούν με ειδικούς συνδέσμους και κατάλληλα τεμάχια ώστε να 

τεθούν πλήρως σε λειτουργία. 

Για την προστασία των διάτρητων αγωγών από ανεπιθύμητη αναρρόφηση ατμοσφαιρικού αέρα, τα 

τελευταία 5μ. πριν τη σύνδεση των πλήρως διάτρητων αγωγών HDPE Φ125, με τον αδιάτρητο συλλεκτήριο 

αγωγό HDPE Φ125, 6atm, θα είναι και αυτά από αδιάτρητο HDPE Φ125, 6atm, τουλάχιστον. 
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Ομοίως οι απολήξεις των ως άνω αγωγών από το όριο του κατάντη πρανούς της επέκτασης της 4ης 

Κυψέλης θα απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα. 

Θα γίνει εκσκαφή συνολικά (σε όλα τα επίπεδα) 28 – 30 τάφρων, που το μέσο μήκος εκάστης τάφρου θα 

κυμαίνεται στα 30m. 

Στα χαμηλότερα σημεία των αγωγών μεταφοράς βιοαερίου (του οριζόντιου δικτύου συλλογής) εντός του 

χώρου σε όσες θέσεις απαιτούνται (συνήθως εκεί που ενώνεται ο αγωγός μεταφοράς Φ90, με τον 

συλλεκτήριο Φ125) θα τοποθετηθούν σιφώνια διαχωρισμού των συμπυκνωμάτων που μεταφέρονται μαζί 

με το βιοαέριο. Τα σιφώνια αυτά κατασκευάζονται από HDPE Φ200 και είναι αυτοκαθαριζόμενα καθώς 

λειτουργούν με την διαφορά πίεσης λόγω της υψομετρικής διαφοράς. Τα συμπυκνώματα αυτά θα 

καταθλίβονται εντός της μάζας των απορριμμάτων. 

Πριν τον ενταφιασμό τμημάτων των σωληνώσεων επιβάλλεται ο εσωτερικός καθαρισμός τους από τον 

ανάδοχο, από ξένα σώματα με την χρήση πεπιεσμένου αέρα κατάλληλης πίεσης , με διεύθυνση προς τις 

μεγαλύτερες διαμέτρους.  

Το δίκτυο πριν τεθεί κάθε φορά σε λειτουργία, θα επιθεωρηθείτε από τον αρμόδιο τεχνικό του αναδόχου 

για να διαπιστωθεί ότι πληροί τους όρους ασφάλειας. 

 

2.1.4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

Με στόχο την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την διαρκή εποπτεία του τρόπου πλήρωσης, ανάπτυξης και 

εκμετάλλευσης του χώρου ταφής, κρίνεται σκόπιμο η πρόβλεψη στην παρούσα σύμβασης της ανάθεσης 

εργασιών τοπογραφικής αποτύπωσης της λεκάνης ταφής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λάρισας. Η συνεργασία 

του Επόπτη του ΧΥΤΑ με τον Τοπογράφο Μηχ/κο κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη για την διαρκή 

παρακολούθηση της εξέλιξης πλήρωσης του χώρου σύμφωνα με τις απαιτούμενες κλίσεις, καθώς και για 

την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων για την διαμόρφωση της κάθε φορά απαιτούμενης (με την καθ ύψος 

εξέλιξη του Κυττάρου) εσωτερικής οδοποιίας στο μέτωπο ταφής, για αυτό και οι υπηρεσίες αυτές 

εμπεριέχονται ως αναπόσπαστο μέρος του 1ου τμήματος των ανατιθέμενων υπηρεσιών. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες τοπογραφικής αποτύπωσης και παρακολούθησης ανάπτυξης του Κυττάρου 

περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον, τις ακόλουθες εργασίες: 

 Παρακολούθηση της εξέλιξης της τοπογραφίας του ΧΥΤΑ, τοπογραφικά σχέδια & αποτυπώσεις 

διαμορφούμενου αναγλύφου μετώπου ταφής. 

 Ογκομετρήσεις επί των συνολικών και μηνιαίων απορριμματικών αποθέσεων και υπολογιστικά 

στοιχεία όγκου κάλυψης- πλήρωσης και εναπομένουσας διαθέσιμης επιφάνειας ταφής. 

 Τοποθετήσεις μαρτύρων παρακολούθησης καθιζήσεων.  

 Αποτυπώσεις της διαχρονικής εξέλιξης του προγράμματος παρακολούθησης μαρτύρων καθίζησης 

και των αποτελεσμάτων των καθιζήσεων. 

Ειδικότερα κρίνεται σκόπιμη η ανά μήνα εργασία ογκομέτρησης και αποτύπωσης της διαμορφούμενης 

δομής και του αναγλύφου, της λεκάνης ταφής απορριμμάτων, με την παράθεση & εξαγωγή στοιχείων που 

αφορούν στην καλυπτόμενη επιφάνεια, στον υπολογισμό της εναπομένουσας διαθέσιμης χωρητικότητας, 

της μεθόδου απόθεσης. 

Στα μηνιαία παραδοτέα κατ΄ελάχιστον θα περιλαμβάνονται τοπογραφικά σχέδια & αποτυπώσεις 

διαμορφούμενου αναγλύφου μετώπου ταφής καθώς και υπολογιστικά στοιχεία όγκου κάλυψης- 

πλήρωσης και εναπομένουσας διαθέσιμης επιφάνειας ταφής.  
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Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις αφορούν στο διαμορφούμενο ανάγλυφο της υπό λειτουργία επέκταση της 

4η Κυψέλης, συνολικής οριζοντιογραφικής επιφάνειας 6.000 m2 περίπου, καθώς και στην επιφάνεια 

συναρμογής της με την 4η Κυψέλη, και θα περιλαμβάνουν πληροφορίες και στοιχεία κλίσεις πρανών και 

μετώπου ταφής, στοιχεία υψομέτρων, εκτάσεων επιφανειών νέων αποθέσεων κ.α. 

Η ογκομέτρηση περιλαμβάνει μετρήσεις επί των συνολικών και μηνιαίων αποθέσεων της επέκτασης  της 

4ης Κυψέλης, καθώς και του υπολειπόμενου κάθε φορά ωφέλιμου όγκου ταφής, έως την πλήρωση της. 

Επιπλέον στις υπό ανάθεση εργασίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ικανού αριθμού μαρτύρων, και η 

παρακολούθηση των αντίστοιχων καθιζήσεων.  

Οι καθιζήσεις σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων διακρίνονται στην αρχική καθίζηση 

και στη δευτερεύουσα καθίζηση. Η αρχική καθίζηση συντελείται κατά την περίοδο αμέσως μετά την 

απόθεση των απορριμμάτων και πάντως μέσα στους πρώτους μήνες από την απόθεση. Ο βαθμός της 

καθίζησης αυτής είναι σημαντικός και γίνεται λόγω της σχετικά απότομης αύξησης της συμπίεσης των 

απορριμματικών αποθέσεων λόγω των υπερκείμενων απορριμμάτων. Η δευτερεύουσα καθίζηση 

επέρχεται αργά, με την πάροδο του χρόνου. Αυτή γίνεται λόγω των βιοχημικών και βιολογικών 

αντιδράσεων που λαμβάνουν μέρος στη σύσταση των απορριμμάτων τις οποίες αντιλαμβανόμαστε με την 

παραγωγή βιοαερίου και στραγγισμάτων. 

Η εμπειρία από τη λειτουργία παρόμοιων χώρων καταδεικνύει ότι η καθίζηση αυτή πρακτικά 

σταθεροποιείται οριστικά μετά το πέρας περίπου δέκα έως δεκαπέντε ετών από την αντίστοιχη απόθεση 

των απορριμμάτων. 

Στις υποχρεώσεις  κατ΄ελάχιστον θα περιλαμβάνονται στοιχεία & αποτυπώσεις της διαχρονικής εξέλιξης 

του προγράμματος παρακολούθησης των μαρτύρων καθίζησης και των αποτελεσμάτων των καθιζήσεων. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί κατ΄ ελάχιστον σε μηνιαία βάση για την παρακολούθηση 

της εξέλιξης πλήρωσης του χώρου και του διαμορφούμενου απορριμματικού αναγλύφου με τα ανωτέρω 

ανά μήνα παραδοτέα ένα Τοπογράφο Μηχ/κο.  

 

2.1.5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΣΩΝ 

ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΦΣΕΒ  

Στο Σταθμό Καύσης Βιοαερίου (ΣΑΚ) περιλαμβάνονται οι 3 πυρσοί καύσης βιοαερίου δυναμικότητας 500 

m3/h  1.000 m3/h και 1.500m3/h. 

Οι υπηρεσίες παρακολούθησης – συντήρησης των εγκαταστάσεων βιοαερίου (δίκτυα – πυρσοί καύσης – 

Φρεάτια Συλλογής και Ελέγχου Βιοαερίου (ΦΣΕΒ)) περιλαμβάνουν ενδεικτικά κατ΄ ελάχιστον και όχι 

περιοριστικά τα κάτωθι: 

 Παρακολούθηση υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία βάση με την τήρηση και συμπλήρωση ημερολογίου για 

τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού και έγγραφης ενημέρωσης και 

αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης. 

 Έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία του κάθε πυρσού καύσης που είναι σε κατάσταση αναμονής (και 

έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει) μια φορά τον μήνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

 Συντήρηση πρώτου επιπέδου μια φορά τον μήνα με καθαρισμό φλογοπαγίδων, ηλεκτροδίων 

ανάφλεξης και δοχείου συμπυκνωμάτων. 

 Συντήρηση δευτέρου επιπέδου κάθε εξάμηνο με το σταμάτημα του πυρσού και αλλαγές με την 

προμήθεια αναλώσιμων σε τυχόν φθορές με σχετική ενημέρωση. 
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 Καταγραφή λειτουργικών παραμέτρων και αποτελεσμάτων πυρσού καύσης που βρίσκεται σε 

λειτουργία μια φορά την εβδομάδα της πίεσης εισροής, της πίεσης εκροής, της διαφορικής  πίεσης, 

της θερμοκρασίας καύσης, της παροχής  βιοαερίου, της ελάχιστης τιμής μεθανίου CH4(%), υδρόθεου 

H2S (%),διοξειδίου του άνθρακα CO2 (%) και οξυγόνου (%) O2. 

 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου ΣΑΚ Βιοαερίου. 

 Σύνταξη και εισήγηση σχετικών τεχνικών οδηγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος (όπως αυτό έχει διανεμηθεί). 

 

Έλεγχοι Συχνότητα ελέγχων 

Εβδομαδιαία Μηνιαία Τριμηνιαία 

Σημεία Ελέγχου και συντήρησης 

πυρσών καύσης βιοαερίου 

   

Ρυθμός ροής, πίεση. Θερμοκρασία και 

παρακολούθηση εισερχόμενων αερίων 

Χ   

Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου  Χ  

Στοιχεία που ελέγχονται από τη 

μέτρηση θερμοκρασίας 

  Χ 

Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης  Χ  

Έλεγχος/ καθαρισμός δοχείου 

συμπυκνωμάτων 

 Χ  

Έλεγχος/ καθαρισμός/ αντικατάσταση 

φίλτρων στα σημεία δειγματοληψιών 

 Χ  

Καθαρισμός φλογοπαγίδων  Χ  

Έλεγχος/Καθαρισμός βαλβίδων- 

Ρύθμιση βαλβίδων ροής αέρα 

 Χ  

    

Έλεγχος/ συντήρηση Φρεατίων 

Συλλογής και Ελέγχου Βιοαερίου 

   

Έλεγχος στάθμης συμπυκνωμάτων  Χ Χ  

Έλεγχος διαφυγής βιοαερίου στους 

συλλεκτήριους σωλήνες των οριζόντιων 

δικτύων 

Χ Χ  

Έλεγχος – ρύθμιση βανών/ δικλείδων 

οριζόντιων δικτύων δικτύων βιοαερίου -

Χ Χ  
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ρύθμιση του αντλούμενου βιοαερίου  

Δίκτυο άντλησης και ομαλή λειτουργία 

οριζόντιων δικτύων βιαοερίου 

Χ Χ  

 

 

2.1.6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ -ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-– ΚΟΠΗΣ 

ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ  

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΑΤΙ ΕΚΤΑΚΤΑ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ 

ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ:  

 Ο καθαρισμός της περιμετρικής τάφρου ομβρίων του Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται 

περιοδικά με μηχανικά μέσα του αναδόχου –όποτε υπάρξει η σχετική ανάγκη – και 

συμπληρωματικά των χειρωνακτικών καθαρισμών που πραγματοποιούνται και είναι απαραίτητη 

για την καλή λειτουργία της περιμετρικής τάφρου ομβρίων του Χ.Υ.Τ.Α., έτσι ώστε να 

παροχετεύονται απρόσκοπτα τα όμβρια ύδατα εκτός του συγκεκριμένου χώρου. 

 

Για τις εργασίες καθαρισμού των τάφρων θα απαιτηθούν δύο μικροί εκσκαφείς τύπου JCB για 5 ημέρες. 

 

 Εργασίες αποψίλωσης – καθαρισμού και κοπής θάμνων και χόρτων σε όλη την έκταση του ΧΥΤΑ 

(αλλά και στους ΣΜΑ Ελασσόνας – Φαρσάλων και Αγιάς) με μηχανικά μέσα (θαμνοκοπτικά, 

χλοοκοπτικά, ελκυστήρα με χορτοκοπτικό καταστροφέα κλπ), με χρήση χλοοκοπτικών 

μηχανημάτων χειρός και χειρωνακτικές εργασίες καθαρισμού. 

 

Ειδικότερα οι ανατιθέμενες εργασίες περιλαμβάνουν: 

 Χειρωνακτικές εργασίες, καθαρισμού και συλλογής πράσινων απορριμμάτων, 

 Εργασίες κοπής χόρτων και θαμνώδους έκτασης με χρήση χλοοκοπτικών μηχανημάτων χειρός. 

 Εργασίες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού.  

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό (θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, 

ελκυστήρα με χορτοκοπτικό καταστροφέα κλπ) για να φέρει σε πέρας την εργασία.  

Για τις εργασίες αποψίλωσης στο ΧΥΤΑ θα απασχοληθούν κατ΄ελάχιστον: 

 6 εργάτες με χορτοκοπτικά μηχανήματα χειρός για διάστημα 4 ημερών 

 Ένας (1) ελκυστήρας – καταστροφέας για διάστημα 9 ημερών 

Για τις εργασίες σε κάθε ΣΜΑ εκάστη φορά  θα απαιτηθούν: 

 Τέσσερις (2) εργάτες με χορτοκοπτικά μηχανήματα χειρός για 2 ημέρες (7,5 ωρες εργασίας) 

 Ένας (1) ελκυστήρας – καταστροφέας  για διάστημα μιας (1) ημέρας  

Η κοπή της αυτοφυούς βλάστησης θα γίνεται με συνεργεία εργατών οι οποίοι θα χειρίζονται 

βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά πεζού χειριστή.  
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Η κοπή της βλάστησης θα γίνεται με καταστροφέα φερόμενο σε ελκυστήρα. Ο καταστροφέας θα έχει 

δυνατότητα γωνιακής κοπής, θα είναι κατάλληλος για εργασίες στις παρυφές του ΧΥΤΑ αλλά και των 

περιμετρικών οδών του ΧΥΤΑ, το κοπτικό τμήμα θα αποτελείται από κύλινδρο με μαχαίρια. 

Σε σημεία που η θαμνώδης βλάστηση δημιουργεί προβλήματα ο ανάδοχος με χρήση αλυσοπρίονου θα 

προβαίνει σε κλάδεμα και στην συνέχεια θα απομακρύνει τα προϊόντα κοπής. 

 

2.1.7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

Στο Διοικητικό κόστος περιλαμβάνεται: 

 Το κόστος απασχόλησης διοικητικού υπαλλήλου για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων 

και λοιπών διοικητικών διαδικασιών.  

 Το λοιπό διοικητικό κόστος που αφορά, εκτυπώσεις, τηλ., αναλώσιμα, μετακινήσεις κλπ  

 Το κόστος προμήθειας των απαιτούμενων ΜΑΠ των απασχολούμενων υπαλλήλων,] 

 Το μηνιαίο κόστος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας. 

 Το μηνιαίο κόστος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας. 

Στο αντικείμενο της σύμβασης επίσης είναι η ασφάλιση του συνόλου των εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιεί ο ανάδοχος κατά παντός κινδύνου, όπως επίσης και προς τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό ο 

ανάδοχος εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή το/τα Σχέδιο/α ασφαλιστήριου/ων συμβόλαιο/α που θα πρέπει να ικανοποιούν τα 

σχετικά άρθρα της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

 

2.2.  ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα παρασχεθούν για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών με εκτιμώμενη 

ημ/νια έναρξης την 15/03/2023 και ημερομηνία λήξης την 13/12/2023. 

Όλα τα προηγούμενα έτη σε κανονικές συνθήκες, οι ποσότητες των παραγόμενων στραγγισμάτων που 

εισέρχονταν (και εξέρχονταν) καθημερινά στην ΕΠΣ μεταφέρονταν αυθημερόν με τον υφιστάμενο 

εξοπλισμό (ένα βυτιοφόρο όχημα 12 M3, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το 1998) στη Μονάδα 

Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΛ για την τελική επεξεργασία τους. Ειδικότερα η μέση ημερήσια 

μεταφερόμενη ποσότητα στραγγισμάτων (που αντιστοιχεί και στην ημερήσια παραγωγή) ανέρχεται περί 

τα 60m3. Η μεταφορά αυτής της ποσότητας διενεργούνταν με 6 κατά μ.ο. δρομολόγια ημερησίως σε δύο 

βάρδιες, καθόσον οι χρόνοι άντλησης – γεμίσματος, μεταφοράς και επιστροφής στο ΧΥΤΑ του βυτιοφόρου 

και οι χιλιομετρικές αποστάσεις δεν επέτρεπαν την εκτέλεση παραπάνω δρομολογίων. Επιπλέον για την 

αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων και  ειδικών συνθηκών όπου οι παραγόμενες ημερήσιες ποσότητες 

βροχοστραγγισμάτων πολλαπλασιάζονταν φτάνοντας ή και υπερβαίνοντας σε ημερήσια βάση τα 180-

200m3, δεδομένου ότι η μεταφορά τους αποκλειστικά με το υπηρεσιακό βυτιοφόρο δεν ήταν δυνατή, η 

διαδικασία μεταφοράς στραγγισμάτων υποστηριζόταν με ανάθεση υπηρεσιών -μέσω διαγωνιστικής 

διαδικασίας- σε οικονομικούς φορείς.  

Λόγω της παλαιότητας του οχήματος (χρησιμοποιείται αδιάλειπτα για πάνω από 20ετία έχοντας 

ξεπεράσει τα όρια λειτουργικής αντοχής του) τα φαινόμενα συχνών βλαβών ιδιαίτερα τα τελευταία έτη 

πολλαπλασιάζονταν καθιστώντας α) προβληματική την εφαρμογή ενός σταθερού προγράμματος 
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μεταφοράς στραγγισμάτων σύμφωνα με τις ανωτέρω ημερήσιες παραγόμενες ποσότητες, και β) 

αντιστοίχως άκρως επιτακτική την ανάγκη διαρκούς και αυξανόμενης υποστήριξης με οικονομικό φορέα, 

της διαδικασίας ασφαλούς μεταφοράς των στραγγισμάτων προς τον τελικό αποδέκτη (ΔΕΥΑΛ Λάρισας) για 

την περαιτέρω επεξεργασία τους. 

Από την οικονομική ανάλυση των τελευταίων ετών, λαμβάνοντας υπόψη και εξετάζοντας  

α) την συνολική ετήσια δαπάνη διαχείρισης των στραγγισμάτων που ενσωματώνει το κόστος 

απασχόλησης προσωπικού (οδηγών), το κόστος κατανάλωσης καυσίμων (ετήσια κατανάλωση άνω των 

28.000lt για 58.000km που αντιστοιχούν στην μεταφορά περίπου 12.500tn), το κόστος συντηρήσεων – 

επισκευών (περίπου 20.000 €/ετησίως) καθώς και το κόστος ανάθεσης μεταφοράς μέρους (7.000tn) των 

παραγόμενων στραγγισμάτων από οικονομικό φορέα,  

β) τις αναγκαίες ποσότητες στραγγισμάτων που πρέπει να μεταφέρονται, συναρτήσει των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών (ωφέλιμος όγκος δεξαμενής βυτιοφόρου) 

προκύπτει με καθαρά οικονομικού όρους συμφερότερη η ανάθεση της συνολικής παραγόμενης ετήσιας 

ποσότητας (ημερήσια + έκτακτες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων) στραγγισμάτων σε οικονομικό 

φορέα.  

Επιπλέον η αντικειμενική αδυναμία άμεσης αντικατάστασης/αγοράς νέου βυτιοφόρου (μεγαλύτερης 

χωρητικότητας και μικρότερης κατανάλωσης που θα μειώσει το μοναδιαίο κόστος μεταφοράς 

στραγγισμάτων) με ίδιους πόρους ή μέσω συγχρηματοδότησης, καθώς και η δυσοίωνη αλλά απολύτως 

αναμενόμενη (βάσει των υφιστάμενων προβλημάτων και της γενικότερης λειτουργικής εικόνας του 

μηχανήματος συναρτώμενης και με την ηλικία του) σε ορατό χρονικό ορίζοντα, προοπτική της πλήρους 

κατάρρευσης του μηχανήματος, επιβάλλει την προσφυγή στην ανάθεση της συνολικής παραγόμενης 

ετήσιας ποσότητας στραγγισμάτων σε οικονομικό φορέα. 

Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη μεταφοράς στραγγισμάτων είναι επιτακτική στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής. 

Η μεταφορά των λυμάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με αποκλειστική 

ευθύνη του αναδόχου. Κατά τη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και διάθεση των επεξεργασμένων 

λυμάτων, ο ανάδοχος φέρει κάθε ευθύνη για τη σύννομη παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως την 

προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 

11 της ΚΥΑ αρ.Η.Π.50910/2727 της 6.12.2003 (ΦΕΚ Β’ 1909 / 22.12.2003). 

Η συλλογή και μεταφορά θα γίνεται από βυτία εκκένωσης λυμάτων (ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 

18.000kg) προκειμένου να μεταφέρονται μεγαλύτερες ποσότητες λυμάτων και έτσι να ελαχιστοποιείται ο 

αριθμός των απαιτούμενων δρομολογίων.  

Η παραλαβή των λυμάτων θα γίνεται πέραν από την ΕΠΣ εντός του ΧΥΤΑ Λάρισας, όταν υφίσταται ανάγκη 

και από τους αντίστοιχους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αγιάς, Ελασσόνας και 

Φαρσάλων που λειτουργεί ο ΦοΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ εντός των ορίων της Π.Ε. Λάρισας.  

Η πλήρωση των οχημάτων μεταφοράς των στραγγισμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε το ωφέλιμο φορτίο 

να μην υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο (να λαμβάνεται υπόψη ότι σε περιόδους βροχοπτώσεων για τον ίδιο 

όγκο το βάρος θα είναι μεγαλύτερο).  

Τα λύματα θα φορτώνονται σε κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα με αποδέκτη και τελικό προορισμό τις 

εγκαταστάσεις του βιολογικού της ΔΕΥΑ Λάρισας και των αντίστοιχων ΔΕΥΑ των Δήμων Αγιάς, Φαρσάλων 

και Ελασσόνας 
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Η φόρτωση των στραγγισμάτων θα γίνεται με προσοχή έτσι ώστε να μην επηρεάζεται ο χώρος. 

Οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν εντός του χώρου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ζύγισης από 

υπαιτιότητα του αναδόχου, αυτές οφείλουν να αποκατασταθούν με ευθύνη και δαπάνες του ίδιου, 

ειδάλλως το κόστος των εργασιών θα παρακρατείται από την εκάστοτε αμοιβή του Αναδόχου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς και για 

την εκτέλεση της οφείλει να διαθέτει και να καταθέσει με την τεχνική Προσφορά του τα ακόλουθα: 

 Αποδεικτικό εγγραφής της επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) σε ισχύ. 

 Αποδεικτικό καταχώρησης της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 

αποβλήτων με κωδικό Ε.ΚΑ.Α 19.07.03. 

 Άδεια κυκλοφορίας τουλάχιστον δύο (2) βυτιοφόρων οχημάτων ωφελίμου φορτίου κατ’ 

ελάχιστον  18.000kg.  

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των δύο (2) βυτιοφόρων οχημάτων σε ισχύ με τις ελάχιστες νόμιμες 

καλύψεις. 

 Διπλώματα οδήγησης σε ισχύ των δύο (2) οδηγών των βυτιοφόρων οχημάτων, αντίστοιχης 

κατηγορίας του οχήματος. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 90430000-0 «Υπηρεσίες Διάθεσης Λυμάτων». 

Η συνολική ποσότητα των μεταφερόμενων λυμάτων ανέρχεται στους 18.000tn. 

 

 

2.3. ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ 

ΤΑΦΗΣ  

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα παρασχεθούν για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών με εκτιμώμενη 

ημ/νια έναρξης την 15/03/2023 και ημερομηνία λήξης την 13/12/2023. 

Για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ και την συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές 

αδειοδοτήσεις, είναι απαραίτητη η καθημερινή χωματοκάλυψη των απορριμμάτων με κατάλληλο υλικό. 

Οι σημαντικότεροι σκοποί της καθημερινής χωματοκάλυψης ενός ΧΥΤΑ είναι οι εξής: 

 Η αποφυγή της διασποράς των απορριμμάτων και ο περιορισμός του παρασιτολογικού φορτίου. 

 Η αποφυγή δημιουργίας πυρκαγιών, μιας και η περιεκτικότητα των απορριμμάτων σε εύφλεκτα 

υλικά, σε συνδυασμό με τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, οδηγούν σε αυτανάφλεξη και 

κατά συνέπεια ελλοχεύει ο κίνδυνος φωτιάς. 

 Η αποφυγή έκλυσης του παραγόμενου βιοαερίου στην ατμόσφαιρα, το οποίο συλλέγεται από 

εσωτερικό δίκτυο αγωγών και καίγεται σε εγκατεστημένους πυρσούς καύσης. 

 Η αποφυγή εισροής ομβρίων στον απορριμματικό όγκο, η οποία θα οδηγούσε σε αύξηση της 

ποσότητας των παραγόμενων στραγγισμάτων. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια υλικού χωματοκάλυψης επί τόπου του χώρου. 

Επιπλέον κατά τη λειτουργία του χώρου ταφής, με την σταδιακή πλήρωση με απορρίμματα του χώρου, 

την ανάπτυξη του απορριμματικού αναγλύφου και την διαμόρφωση των ημερήσιων κυττάρων, απαιτείται 
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κάθε φορά η αναπροσαρμογή και διαμόρφωση νέων οδών πρόσβασης στις διαμορφούμενες επιφάνειες 

απόθεσης απορριμμάτων για την ασφαλή διέλευση, κίνηση και προσέγγιση των απορριμματοφόρων.  

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια αδρανών υλικών οδοστρωσίας και διαμόρφωσης 

υπόβασης οδού (Ε4 & 3Α). 

Οι ποσότητες των υλικών που απαιτούνται για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την ημερήσια 

χωματοκάλυψη των απορριμμάτων και την διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας στο μέτωπο ταφής έχουν 

ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ) 

Μετρικός τόνος 

(mt) 

12.000 

2.1 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

(3Α) 

Μετρικός τόνος 

(mt) 

3.500 

2.2 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (Ε4) Μετρικός τόνος 

(mt) 

2.200 

 

Τα προς προμήθεια υλικά κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV):  

 14212400-4 «Χώμα» 

 14212200-2 «Αδρανή Υλικά» 

2.3.1. ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Γενικό, το υλικό που χρησιμοποιείται για την επικάλυψη είναι χώμα, εδαφικό υλικό από ομοιογενή υλικά, 

το οποίο μπορεί να είναι προϊόν εκσκαφών που προέρχεται από το στάδιο κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α., 

προϊόν εκσκαφών που προέρχεται από διάφορα τεχνικά - κατασκευαστικά έργα τα οποία περιλαμβάνουν 

απολήψεις εδαφικού υλικού καθώς και υλικό επικάλυψης του εμπορίου. Στην παρούσα σύμβαση ζητείται 

χώμα, εδαφικό υλικό, του εμπορίου.  

Το εδαφικό υλικό ημερήσιας επικάλυψης των απορριμμάτων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

1. Το υλικό επικάλυψης έχει συντελεστή διαπερατότητας Κ = 1.0 x 10-5 έως 1,0 x 10-7 m/sec, ώστε 

αφενός να αποστραγγίζεται επιφανειακά μέγιστη ποσότητα ομβρίων, με κατάλληλη κλίση της 

επιφάνειας, αφετέρου να επιτρέπεται η αργή κατείσδυση των στραγγισμάτων από στρώση σε 

στρώση αντί αυτά να οδηγούνται εκτός του όγκου των απορριμμάτων. Πρόκειται για αμμοχάλικο 

μετά ισχνής ιλυοαργίλου, μεγίστου κόκκου 1 1/2΄΄, ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης, ποσοστό 

λεπτοκόκκων, διερχόμενων από κόσκινο Νο 200, <10%, όριο υδαρότητας LL < 30 και δείκτη 

πλαστικότητας ΡΙ < 10. Η μέγιστη ξηρά πυκνότητα κατά τροποποιημένο Proctor γκ < 1,80t/m3. 

2. Το υλικό δεν πρέπει να περιέχει πέτρες μεγαλύτερης διαμέτρου από 15cm.  

3. Το υλικό δεν πρέπει να περιέχει άλλα, ξένα προς αυτό, υλικά και προσμίξεις.  
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4. Το χώμα επικάλυψης θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/1997.  

Για την προμήθεια εδαφικού υλικού θα πρέπει να τηρούνται και οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:  

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο αδειοδοτήσεις.  

2. Η λήψη του υλικού επικάλυψης (χώμα) θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο δανειοθάλαμο.  

3. Η προμήθεια και μεταφορά θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ από τον ανάδοχο, και με τρόπο 

ούτως ώστε να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Το κόστος μεταφοράς θα συμπεριλαμβάνεται στην 

οικονομική προσφορά.  

Η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, η λήψη υλικού από εγκεκριμένο 

δανειοθάλαμο και η διάθεση όλων των απαιτούμενων από το νόμο αδειοδοτήσεων για την εν λόγω 

προμήθεια θα βεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην Τεχνική 

Προσφορά υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού. 

2.3.2. ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 

Αφορά στην προμήθεια αδρανών υλικών (Ε4 & 3Α) διαμόρφωσης στρώσεων εσωτερικών οδών πρόσβασης 

στο μέτωπο ταφής απορριμμάτων για την προσέγγιση και ασφαλή κίνηση των οχημάτων στα σημεία 

εναπόθεσης απορριμμάτων εντός του χώρου (λεκάνης) ταφής.  

2.3.2.1 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (3Α) 

Τα θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου κοκκομετρικής διαβάθμισης 0-31,5mm, πρέπει να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13242:2002 «ασύνδετα θραυστά αδρανή 

επιφανειακών στρώσεων οδών» καθώς και του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2018 «στρώσεις 

οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά», δηλαδή να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας από 

συμπαγές πέτρωμα απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαρθρωμένα, από βόλους αργίλου καθώς και από 

άλλες προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα των. Αναλυτικότερα:  

Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό, 

ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές, απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, 

βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά 

τεμάχια.  

Επίσης τα αδρανή δεν πρέπει να περιέχουν πλακοειδή, αποσαθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια.  

Για το εν λόγω υλικό θα πρέπει να υποβληθεί στην Τεχνική Προσφορά:  

α) δελτίο δελτίο κοκκομετρικής ανάλυσης για το 3Α 

β) πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου κατά το πρότυπο 13242:2002 ή ισοδύναμο για 

3Α και 

γ) δήλωση επίδοσης του 3Α κατά CE. 

 

 

2.3.2.2 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (Ε4) 

Το θραυστό υλικό επίχωσης (Ε4) παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου στο 

λατομείο και στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός με κόσκινα.  
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Η διαβάθμιση του είναι 0 έως 63 mm. Το υλικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-01:2018 «στρώσεις έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά» και του 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 ή άλλο ισοδύναμο αυτού. 

 

 

 

 

 

Η κοκκομετρική διαβάθμιση θα ικανοποιεί τον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το εν λόγω υλικό θα πρέπει να υποβληθεί στην Τεχνική Προσφορά:  

α) δελτίο κοκκομετρικής ανάλυσης για το Ε4 

β) πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου κατά το πρότυπο 13242:2002 ή ισοδύναμο για 

Ε4 και 

γ) δήλωση επίδοσης του Ε4 κατά CE. 

 

 

 

 

Άνοιγμα κοσκίνου (mm) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2 

Ποσοστό διερχόμενο από κόσκινο κατά βάρος 

(%) 

0/63 Ga75 

63 75-99 

Κατηγορία 

υλικού 

Χαρακτηριστικά 

υλικού  

 

Μέγιστη 

διάσταση 

κόκκου D  

 

(χρησιμοποιείται 

κόσκινο κατά 

ΕΛΟΤ EN 933-02, 

ανοίγματος 

0,063 mm) 

Όρια 

Αtterberg 

CBR(1) Περιεκτικότητα 

σε οργανικά 

Αξιολόγηση 

υλικού 

Ε4  D<80 mm  

 Διερχόμενο % 

μέγιστης 

διάστασης 0,063 

mm <25%  

 

LL<30  

και  

ΡΙ<10 

(2) ≥20  

και 

μηδενική 

διόγκωση 

0% Επίλεκτο II 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΧΥΤΑ 

Λάρισας, με ελάχιστη παραγγελία 200 tn υλικού/ων, μετά από σχετική ειδοποίηση του Υπεύθυνου. Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς ποσότητες υλικού σε χρονικό διάστημα το αργότερο πέντε (5) 

ημερών από την ειδοποίηση. 

 

2.4.  ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Οι υπηρεσίες αφορούν τα κάτωθι: 

 

1. Ποιοτικό έλεγχο και αξιολόγηση στερεών αποβλήτων, υδάτων, στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις του 

ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 

2. Παρακολούθηση οσμών, θορύβου, δονήσεων, αιωρούμενων σωματιδίων και αέριων ρύπων ΧΥΤΑ ΠΕ 

Λάρισας 

3. Ποιοτικό έλεγχο και αξιολόγηση της αιωρούμενη μάζας, του θορύβου και της οσμής των 

εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας (Αγιά, Ελασσόνα, Φάρσαλα) 

και αναλύονται ως εξής: 

 

 

1. Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση στερεών αποβλήτων, υδάτων, στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις 

του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 

 

Α/Α 
Μετρούμενο 

Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Συχνότητα 
Μέτρησης 

Θέση Μέτρησης / 
Αριθμός δειγμάτων 

1. 
Επιφανειακά 
ύδατα: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – σύνθεση: 
 όγκος 

 pH 

 TOC 

 βαρέα μέταλλα: Ba, Pb, Cd, 

Hg, Ni, Crολικό & εξασθενές, 

Cu, Zn, Sb, Se, Mo 

 φαινόλες 

 φθόριο 

 αρσενικό 

 πετρέλαιο / 

υδρογονάνθρακες 

 ΑΟΧ 

 κυανίδια 

 σουλφίδια 

 αρωματικές ενώσεις 

 βενζόλιο 

1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Είσοδος ΕΠΣ 

(Εγκατάσταση 

Προεπεξεργασίας 

Στραγγιδίων) 

2. Έξοδος ΕΠΣ 

3. Όπου και εάν 

εντοπίζονται 

απορρέοντα 

επιφανειακά ύδατα στο 

σώμα των κυψελών 

ΧΥΤΑ 

2. Υπόγεια ύδατα: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – σύνθεση: 
 αγωγιμότητα 

 pH 

1 φορά / 
έτος 

1. Ανάντη της υδραυλικής 

κλίσης του υδροφόρου 

ορίζοντα  (2 σημεία, εκ 

των οποίων 1 ως 
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 TOC 

 BOD5 

 COD 

 SO4 

 NH4-N 

 βαρέα μέταλλα: Ba, Pb, 

Cd, Hg, Ni, Crολικό & 

εξασθενές, Cu, Zn, Sb, Se, 

Mo 

 φαινόλες 

 φωσφορικά 

 φθόριο 

 αρσενικό 

 πετρέλαιο / 

 υδρογονάνθρακες 

‘σημείο αναφοράς’) 

2. Κατάντη της 

υδραυλικής κλίσης του 

υδροφόρου ορίζοντα 

(1 σημείο) 

Μικροβιολογικές 
παράμετροι: 
 OMX @22oC 

 OMX @37oC 

 Total Coliforms 

 E. Coli 

 Enterococci 

1 φορά / 
έτος 

1. Ανάντη της υδραυλικής 

κλίσης του υδροφόρου 

ορίζοντα (2 σημεία, εκ 

των οποίων 1 ως 

‘σημείο αναφοράς’) 

2. Κατάντη της υδραυλικής 

κλίσης του υδροφόρου 

ορίζοντα (1 σημείο) 

3. Στραγγίδια: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – σύνθεση: 
 αγωγιμότητα 

 θολερότητα 

 pΗ 

 TOC 

 BOD5 

 COD 

 SO4 

 NH4-N 

 βαρέα μέταλλα: Ba, Pb, Cd, 

Hg, Ni, Crολικό & εξασθενές, 

Cu, Zn, Sb, Se, Mo 

 φαινόλες 

 φωσφορικά 

 φθόριο 

 αρσενικό 

 πετρέλαιο / 

 υδρογονάνθρακες 

1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Είσοδος ΕΠΣ 

2. Έξοδος ΕΠΣ 

3. ΕΠΣ 

Όγκος παροχής 
1 φορά / 
μήνα 

1. Είσοδος ΕΠΣ 

2. Έξοδος ΕΠΣ 

3. ΕΠΣ 

Μικροβιολογικές 
παράμετροι: 
 Total Coliforms 

 E. Coli 

 Enterococci 

1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Είσοδος ΕΠΣ 

2. Έξοδος ΕΠΣ 

3. ΕΠΣ 

mailto:@22oC
mailto:@37oC
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4. 
Στερεά 
απόβλητα: 

Βασικές παράμετροι: 
 χρώμα 

 μορφή 

 οσμή 

1 φορά / 
έτος 

1. Ενεργό μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

Εκπλυσιμότητα  
(L/S=2l/kg, L/S=10l/kg, 
Co=0,1l/kg): 
 pH 

 As 

 Ba 

 Cd 

 Crσύνολο 

 Cu 

 Hg 

 Mο 

 Ni 

 Pb 

 Sb 

 Se 

 Zn 

 Cl- 

 F- 

 SO4 

 DOC 

 TDS 

1 φορά / 
έτος 

1. Ενεργό μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

Ποσοστιαία σύσταση –
κλασματοποίηση ανά 
κατηγορία 

1 φορά / 
έτος 

1. Ενεργό μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

5. 
Ποιότητα 
εδάφους: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – σύνθεση: 
 As 

 Pb 

 Cd 

 Cr 

 Ni 

 Hg 

 κυανίδια 

 

1 φορά / 
έτος 

1. Ανάντη της υδραυλικής 

κλίσης του υδροφόρου 

ορίζοντα (2 σημεία, εκ 

των οποίων 1 ως 

‘σημείο αναφοράς’) 

2. Κατάντη της υδραυλικής 

κλίσης του υδροφόρου 

ορίζοντα (1 σημείο) 

 
 

2. Παρακολούθηση οσμών, θορύβου, δονήσεων, αιωρούμενων σωματιδίων και αερίων ρύπων ΧΥΤΑ 

ΠΕ Λάρισας 

 

Α/Α 
Μετρούμενο 
Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Συχνότητα 
Μέτρησης 

Θέση Μέτρησης /  

Αριθμός δειγμάτων 

1. 
Αμαυρότητα 
καπνού: 

 Δείκτης αιθάλης – μέση 

τιμή οπτικής εκτίμησης 

αμαυρότητας καπνού 

1 φορά / 
τρίμηνο 

1. ΣΑΚ Βιοαερίου 

(Σταθμός Άντλησης 

& Καύσης Βιοαερίου) 

2. 
Αιωρούμενα 
σωματίδια 
(σκόνη): 

 Κλάσμα PM10 

 Κλάσμα PM2,5 

 Κλάσμα PM1 

 Εισπνεύσιμη 

σωματιδιακή μάζα 

1 φορά / 

τρίμηνο 

1. Μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

2. Χώρος εκσκαφής 

χωματισμών 
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 Θωρακική 

σωματιδιακή μάζα 

 Αναπνεύσιμη 

σωματιδιακή μάζα 

 Ολική σωματιδιακή μάζα 

3. Αέριοι ρύποι: 

 CH4 

 CO 

 CO2 

 NMVOC 

 HCFCs 

 CFCs 

 EDC 

 DCM 

 PER 

 TCM 

 TCBs 

 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο 

 1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο 

 τριχλωροαιθυλένιο 

 τριχλωρομεθάνιο 

 βινυλοχλωρίδιο 

 βενζόλιο 

1 φορά / 
έτος 

1. Εγκατάσταση ΧΥΤΑ 

4. Οσμή:  Συγκέντρωση οσμής 
1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Μέτωπο ταφής 
αποβλήτων ΧΥΤΑ 

2.   ΕΠΣ 

5. Θόρυβος:  Στάθμη θορύβου 
1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Μηχάνημα έργων στο 

μέτωπο ταφής 

αποβλήτων  

(έκθεση εργαζομένου 
σε 8/ωρη βάση) 

2. Μηχάνημα έργων 
εκσκαφής χωματισμών 
(έκθεση εργαζομένου 
σε 8/ωρη βάση) 

3. Περιμετρικά γηπέδου 

ΧΥΤΑ  

(4 σημεία) 
 

4. Σε βάθος του γηπέδου 

ΧΥΤΑ  

(1 σημείο) 

6. Δόνηση:  Μέγιστη επιτάχυνση 
1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Μηχάνημα έργων στο 

μέτωπο ταφής 

αποβλήτων 

(έκθεση εργαζομένου 
σε 8/ωρη βάση) 

2. Μηχάνημα έργων 
εκσκαφής χωματισμών 
(έκθεση εργαζομένου 
σε 8/ωρη βάση) 
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3. Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση της αιωρούμενης σωματιδιακής μάζας, του θορύβου και της 

οσμής των εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας 

 

Α/Α 
Μετρούμενο 
Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Συχνότητα 
Μέτρησης 

Θέση Μέτρησης /  

Αριθμός δειγμάτων 

1. 
Αερομεταφερόμενη 
σωματιδιακή μάζα 
(σκόνη) 

 Ολική  

 Σωματιδιακή Μάζα 

 Κλάσμα ΡΜ10 

 Κλάσμα ΡΜ2,5  

 Κλάσμα ΡΜ1  

 Εισπνεόμενη 

Σωματιδιακή Μάζα 

 Θωρακική  

 Σωματιδιακή Μάζα  

 Αναπνεύσιμη 

Σωματιδιακή Μάζα 

1 φορά / 
εξάμηνο / 
ΣΜΑ 

 
1. Φυλάκιο – 

Ζυγιστήριο  

(έκθεση εργαζομένου 
σε 8ωρη βάση) 

2. Χοάνες 

μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων 

(έκθεση εργαζομένου 

σε 8ωρη βάση) 

2. Θόρυβος  Στάθμη θορύβου 

1. Φυλάκιο – 

Ζυγιστήριο  

(έκθεση εργαζομένου 
σε 8ωρη βάση) 

2. Χοάνες 

μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων 

(έκθεση εργαζομένου 

σε 8ωρη βάση) 

3. Περιμετρικά 

του γηπέδου 

των ΣΜΑ  

(2 σημεία) 

3. Οσμή  Συγκέντρωση οσμής  

1. Φυλάκιο – 

Ζυγιστήριο  

(έκθεση εργαζομένου 
σε 8ωρη βάση) 

2. Χοάνες 

μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων 

(έκθεση εργαζομένου 

σε 8ωρη βάση) 

 

 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς και για 

την εκτέλεση της οφείλει να διαθέτει και να καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά του Πιστοποιητικό ή 

Βεβαίωση ή Αποδεικτικό Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ ή άλλου αναγνωρισμένου – επίσημου Φορέα 

εργαστηρίου για τις αναλύσεις – μετρήσεις. 
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Οι παραπάνω περιγραφόμενες υπηρεσίες- εργασίες φέρουν αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την 
ταξινόμηση CPV: 

 

Κωδικός 

CPV 

Περιγραφή Υπηρεσίας ΤΜΗΜΑ 

90714500-0 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ 4 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ 23 / 06 /2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) 
ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 4) 

  

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.029.384,14 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ANOIKΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(Βάσει τιμής)  

 

 

 

Αριθμός απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής: 

44/28-06-2022 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  
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Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Το κόστος του απασχολούμενου προσωπικού περιλαμβάνει την μισθοδοσία τους, για την εκτέλεση του 

αντικειμένου υπηρεσίας του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, δώρων 

και επιδομάτων αδείας και όφελος αναδόχου.  

Στο ανωτέρω κόστος περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις για νυχτερινή εργασία, Κυριακές και εξαιρέσιμες 

για το προσωπικό που απασχολείται στην Ζύγιση και επηρεάζουν σημαντικά στη διαμόρφωση του 

μοναδιαίου κόστους της ωριαίας εργασίας. 

Ειδικότερα για τους Ζυγιστές το σύνολο των ωρών εργασίας επιμερίζεται ως εξής: 

 Το 60,6% των ωρών αφορά σε απασχόληση σε κανονικές (χωρίς προσαύξηση ωρομισθίου) 

εργάσιμες ημέρες. 

 Το 24% των ωρών αφορά σε βραδινή απασχόληση (εκτός Κυριακής) εργάσιμων ημερών. 

 Το 10,6 % των ωρών αφορά σε απασχόληση Κυριακών (εκτός βραδινών ωρών) 

 Το 4,8% των ωρών αφορά σε απασχόληση Κυριακών (βραδινού ωραρίου). 

Ως τιμή εκκίνησης των εκτιμήσεων του ωρομίσθιου απασχόλησης των Ζυγιστών λαμβάνονται τα 

11,00€/ώρα (μικτή ωριαία αποζημίωση) η οποία προσαυξάνεται μεσοσταθμικά κατά 18% για την κάλυψη 

των ανωτέρω επιβαρύνσεων. 

Αντίστοιχα για τους χειριστές μηχανημάτων έργου το σύνολο των ωρών εργασίας επιμερίζεται ως εξής; 

 Το 78% των ωρών αφορά σε απασχόληση σε κανονικές (χωρίς προσαύξηση ωρομισθίου) 

εργάσιμες ημέρες. 

 Το 22% των ωρών αφορά σε βραδινή απασχόληση (εκτός Κυριακής) εργάσιμων ημερών. 

Ως τιμή εκκίνησης των εκτιμήσεων του ωρομίσθιου απασχόλησης των Χειριστών Μ.Ε. λαμβάνονται τα 

15,00€/ώρα (μικτή ωριαία αποζημίωση) η οποία προσαυξάνεται μεσοσταθμικά κατά περίπου 6% για την 

κάλυψη των ανωτέρω επιβαρύνσεων. 

Το προσωπικό υπολογίζεται ότι απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία 

ολοκληρώνεται με την παροχή της υπηρεσίας στο φορέα από τον ανάδοχο χωρίς τον υπολογισμό 

αποζημιώσεων αποχώρησης. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Το κόστος μίσθωσης μηχανήματος στην ωριαία αποζημίωση εκάστου μηχανήματος (ήτοι συμπιεστή ή 

προωθητή) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης, επισκευών  και 

προμήθειας ανταλλακτικών.  

Στο κόστος μίσθωσης μηχανήματος, δεν περιλαμβάνεται το κόστος καυσίμων καθώς και το κόστος της 

απασχόλησης (ωρομίσθιο) του χειριστή μηχανήματος έργου.  

Η ωριαία αποζημίωση μίσθωσης μηχανήματος έργου, προκύπτει από συγκριτική αξιολόγηση και εκτίμηση 

των τρεχουσών τιμών μίσθωσης αντίστοιχων μηχανημάτων έργου, καθώς και των τιμών ημερήσιων 

μισθωμάτων μηχανημάτων του Πρακτικού Επιτροπής διαπιστώσεων τιμών Δημοσίων Έργων.  
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Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Μίσθωμα* Α) συμπιεστή 

(compactor) απορριμμάτων 

(κατσικοπόδαρο) και Β) 

προωθητήρα (BULLDOZER) 

τύπου D7 ή D8  

*ωριαία αποζημίωση εκάστου 

μηχανήματος 

Ώρες 2.535 50,00 126.750,00 

2 

Μίσθωμα* Α) ελαστιχοφόρου 

φορτωτή απορριμμάτων και Β) 

ελαστιχοφόρου περιστροφικού 

εκσκαφέα (τσάπας) (ΜΕ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗ) 

*ωριαία αποζημίωση εκάστου 

μηχανήματος 

Ώρες 1.268 48,00 60.864,00 

3 

Μίσθωμα ΦΟΡΤΗΓΟΎ οχήματος 

χωρητικότητας άνω των 14m3 

και ωφέλιμου φορτίου άνω των 

18tn (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ) 

 

Ώρες 705 46,00 32.430,00 

4 

Χειριστές (3) Μηχανήματος 

Έργου  

(Για τα μηχανήματα του 

αναδόχου & του ΦοΔΣΑ) 

Ανθρωποώρες 5.430 16,00 86.880,00 

5 

Οδηγός (1) Φορτηγών 

οχημάτων  

(Για τα οχήματα του ΦοΔΣΑ) 

Ανθρωποώρες 

1.730 14,50 25.085,00 

6 Επόπτης (1) ΧΥΤΑ Ανθρωποώρες 1.920 16,50 31.680,00 

7 Σηματωρός-Κουμανταδόρος (2) Ανθρωποώρες 3.450 13,00 44.850,00 

8 Ελεγκτής εισόδου – Ζυγιστής (3) Ανθρωποώρες 4.814 13,00 62.582,00 

ΣΥΝΟΛΟ 471.121,00 
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Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Για την τοποθέτηση σε συνολική επιφάνεια 9.000M2 αγωγών συνολικού μήκους (των διάτρητων αγωγών) 

900m με την διάνοιξη 30 χανδάκων μέσου μήκους 30m πλάτους 60cm  και βάθους/ύψους 1,2m 

προκύπτουν: 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Εκσκαφή τάφρων στην 
απορριμματική μάζα 

m3 650,00 1,50 975,00 

2 Εγκιβωτισμός σωλήνων m3 650,00 15,30 9.945,00 

3 
Γεωύφασμα διαχωρισμού 300gr/m2 m2 1.800,00 2,50 4.500,00 

4 
Προμήθεια και τοποθέτηση αργίλου m3 400,00 9,50 3.800,00 

5 
Σωλήνες HDPE DΝ 90mm 10 atm m 450,00 9,55 4.297,50 

6 Σωλήνες διάτρητοι Δομημένου 
τοιχώματος SN 4 DN 125 

m 900,00 4,60 4.140,00 

7 
Σωλήνες HDPE DΝ 125mm 10 atm m 450,00 15,30 6.885,00 

8 Κατασκευή στρώσης άμμου - 
χαλικώδους υλικού 

m3 350,00 18,90 6.615,00 

9 Ειδικά τεμάχια  τεμ. 30,00 180,00 5.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 46.557,50 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

Για την παρακολούθηση κατ΄ ελάχιστον σε μηνιαία βάση της επιφάνειας της επέκτασης της 4ης Κυψέλης 

περίπου 6.000M2 και της συναρμογής της με την υφιστάμενη, μετά της υποβολής σχεδίων και 

αποτυπώσεων σε μηνιαία βάση, το κόστος των εργασιών αναλύεται ως ακολούθως: 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ             
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
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1 Υπηρεσίες τοπογραφικής 
αποτύπωσης της λεκάνης ταφής 
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λάρισας 

ΜΗΝΑΣ 12 600,00 7.200,00 

2 Τοποθέτηση μαρτύρων καθίζησης ΤΕΜΑΧΙΟ 4 540,00 2.160,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.360,00 

 

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΣΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΦΣΕΒ 

Για την παρακολούθηση σε μηνιαία βάση και την συντήρηση με την αντικατάσταση και την προμήθεια 

αναλώσιμων σε τυχόν φθορές στα ΦΕΒ – Στους Πυρσούς Καύσης – δίκτυα βιοαερίου, το κόστος εκτιμάται: 

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ - ΦΣΕΒ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Υπηρεσίες ελέγχου - παρακολούθησής 
και συντήρησης εγκαταστάσεων 
βιοαέριου συμπεριλαμβανομένων και 
αντικαταστάσεων  ανταλλακτικών 
(βαλβίδες. Αισθητήρες, κλπ) 

ΜΗΝΑΣ 12 830,00 9.960,00 

 

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ 

Για τις εργασίες καθαρισμού τάφρων όμβριων – καθαριότητας του χώρου , κοπής χόρτων και 

αποψιλώσεων σε ετήσια βάση το κόστος εκτιμάται: 

 

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Χειρωνακτικές 

εργασίες 

αποψίλωσης ΧΥΤΑ 

Ώρες 192 15,00 2.880,00 

2 Χειρωνακτικές 

εργασίες 

αποψίλωσης ΣΜΑ 

Ώρες 88 15,00 1.320,00 

3 Ελκυστήρας με 

χειριστή 

Ώρες 84,50 40,00 3.380,00 
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4 Μικρός εκσκαφέας 

τύπου JCB μετά 

χειριστού 

Ώρες 72 40,00 2.880,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.460,00 

 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ -  ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Στο Διοικητικό κόστος περιλαμβάνεται: 

 Το κόστος απασχόλησης διοικητικού υπαλλήλου για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων 

και λοιπών διοικητικών διαδικασιών. Εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στα 8.800€ που αντιστοιχεί στο 

40% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας (22.000 €) ενός διοικητικού υπαλλήλου. 

 Το λοιπό διοικητικό κόστος που αφορά, εκτυπώσεις, τηλ., αναλώσιμα, μετακινήσεις κλπ ετησίως 

εκτιμάται στα 2.000 €. 

 Το κόστος προμήθειας των απαιτούμενων ΜΑΠ των απασχολούμενων υπαλλήλων, που 

εκτιμώνται στα 3.000 € [ΜΑΠ: 12 απασχολούμενοι Χ 250 €/άτομο (κόστος ΜΑΠ) = 3.000 €] 

 Το μηνιαίο κόστος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας. 

 Το μηνιαίο κόστος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας. 

Ασφάλιση. 

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική, βαρύνει τον ανάδοχο και ισχύει καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης του 

αναδόχου με τον Φορέα. Αφορά την ασφάλιση των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, του 

προσωπικού, μηχανημάτων αστική ασφάλεια έναντι τρίτων, ασφάλιση κατά παντός κινδύνου. Το κόστος 

ασφάλισης εκτιμάται βάσει αντίστοιχων διαγωνισμών σε 15.000 €/έτος. 

 

ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ- ΜΑΠ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Απασχόληση διοικητικού 

υπαλλήλου -ΜΑΠ- Λοιπό 

διοικητικό κόστος 

Μήνας 12 1.150,00 13.800,00 

2 Απασχόληση Ιατρού 

Εργασίας- Τεχνικού 

Ασφαλείας 

Ανθρωπομήνας 24 300,00 7.600,00 

3 Ασφάλιση Μήνας 12 1.250,00 15.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 36.000,00 
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Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του τμήματος 1 έχει ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ  

CPV : 90530000-1 (Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων) / 71351810-4 (Τοπογραφικές υπηρεσίες)  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 471.121,00 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 46.557,50 

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

9.360,00 

4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΣΩΝ ΚΑΥΣΗΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΦΣΕΒ 

9.960,00 

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ 

10.460,00 

6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 36.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 583.458,50 

 ΦΠΑ  140.030,04 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 723.488,54 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς στραγγισμάτων, το κόστος αναλύεται και εκτιμάται ως 
ακολούθως: 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

A B Γ = [Α]/[Β] Δ Ε Ζ = [Δ]* 
[Ε] 

Η= [A]*[Ζ] 

Εκτιμώμενη 
ετήσια ποσότητα 
μεταφερόμενων 
στραγγισμάτων 
(tn) 

Μέση 
ποσότητα 
στραγγισμάτων 
/ δρομολόγιο 

(tn) 

Αριθμός 
δρομολογίων 

Κόστος 
μεταφοράς 
(€/tn* Km) 

Μέση 
απόσταση 
μεταφοράς 
(Km) 

Τιμή 
Μονάδας 

(€/tn) 

Συνολικό 
ετήσιο 
κόστος 

(€) 

18.000 20 900 0,175 38 6,65 119.700,00 

 





 

Σελίδα 99 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μετάβαση του κενού βυτιοφόρου οχήματος προς την ΕΠΣ, η άντληση 

λυμάτων η μεταφορά και η εκκένωση των στραγγισμάτων στον Βιολογικό της ΔΕΥΑ Λάρισας, καθώς και οι 

ανάλογες κινήσεις και εργασίες από τους ΣΜΑ στις αντίστοιχες ΔΕΥΑ. Μέση απόσταση μεταφοράς 

στραγγισμάτων 38 km. 

Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για κάθε βλάβη ή φθορά των οχημάτων κατά την εργασία τους, οι 

δαπάνες συντήρησης και επισκευής τους, οι δαπάνες για αναλώσιμα καθώς και η ασφάλιση των 

οχημάτων και των οδηγών και οι δαπάνες μεταφοράς καυσίμων και ανταλλακτικών και γενικά κάθε άλλη 

δαπάνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες  για όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και τέλος κάθε νόμιμη υποχρέωση 

και εν γένει επιβάρυνση που αφορά στην εκτέλεση όλων των κύριων και βοηθητικών εργασιών για την 

πλήρη παροχή των υπηρεσιών. 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

CPV : 90430000-0 (Υπηρεσίες Διάθεσης Λυμάτων) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€/tn) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Υπηρεσίες μεταφοράς 
λυμάτων 

tn 18.000 6,65 119.700,00 

 ΦΠΑ 28.728,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2  148.428,00 

 

ΤΜΗΜΑ 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ» 

 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται πέραν της τιμής προμήθειας εκάστου υλικού και οι δαπάνες για 

κάθε βλάβη ή φθορά των οχημάτων κατά την εργασία τους, οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής τους, οι 

δαπάνες για αναλώσιμα καθώς και η ασφάλιση των οχημάτων και των οδηγών και οι δαπάνες μεταφοράς 

καυσίμων και ανταλλακτικών και γενικά κάθε άλλη δαπάνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων. Επίσης 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες  για όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων και τέλος κάθε νόμιμη υποχρέωση και εν γένει επιβάρυνση που αφορά στην εκτέλεση όλων 

των κύριων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών. 
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ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ 

CPV: 14212400-4  (Χώμα) / 14212200-2 ( Αδρανή Υλικά) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Εδαφικό υλικό (Ημερήσιας 
Επικάλυψης) 

Μετρικός τόνος 

(mt) 

12.000 5,85 70.200,00 

2 Θραυστό υλικό 
οδοστρωσίας (3Α) 

Μετρικός τόνος 

(mt) 

3.500 7,35 25.725,00 

3 Θραυστό υλικό λατομείου 
(Ε4) 

Μετρικός τόνος 

(mt) 

2.200 6,55 14.410,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 110.335,00 

 ΦΠΑ  26.480,40 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 136.815,40 
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ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

1. Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση στερεών αποβλήτων, υδάτων, στραγγιδίων στις 

εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 
 

Α/Α 
Μετρούμενο 
Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Θέση Μέτρησης / 

Αριθμός δειγμάτων 

Ποσότητα
/ 
Συχνότητα 
Μέτρησης 

Κόστος 
ανά 
δείγμα 
(€) 

Συνολικό 
Κόστος ανά 
παράμετρο 
(€) 

1. 
Επιφανειακά 
ύδατα: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – 
σύνθεση: 
 όγκος 

 pH 

 TOC 

 βαρέα μέταλλα: Ba, 

Pb, Cd, Hg, Ni, Crολικό 

& εξασθενές, Cu, Zn, 

Sb, Se, Mo 

 φαινόλες 

 φθόριο 

 αρσενικό 

 πετρέλαιο / 

υδρογονάνθρακες 

 ΑΟΧ 

 κυανίδια 

 σουλφίδια 

 αρωματικές ενώσεις 

 βενζόλιο 

1. Είσοδος ΕΠΣ 

(Εγκατάσταση 

Προεπεξεργασίας 

Στραγγιδίων) 

2. Έξοδος ΕΠΣ 

3. Όπου και εάν 

εντοπίζονται 

απορρέοντα 

επιφανειακά ύδατα στο 

σώμα των κυψελών 

ΧΥΤΑ 

12 
 
1 φορά / 
τρίμηνο 

85,00 1.020,00 

2. Υπόγεια ύδατα: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – 
σύνθεση: 
 αγωγιμότητα 

 pH 

 TOC 

 BOD5 

 COD 

 SO4 

 NH4-N 

 βαρέα μέταλλα: Ba, 

Pb, Cd, Hg, Ni, 

Crολικό & εξασθενές, 

Cu, Zn, Sb, Se, Mo 

 φαινόλες 

 φωσφορικά 

 φθόριο 

 αρσενικό 

 πετρέλαιο / 

 υδρογονάνθρακες 

1. Ανάντη της υδραυλικής 

κλίσης του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(2 σημεία, εκ των 
οποίων 1 ως 
‘σημείο αναφοράς’) 

2. Κατάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(1 σημείο) 

3 
 
1 φορά / 
έτος 

85,00 255,00 
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Μικροβιολογικές 
παράμετροι: 
 OMX @22

o
C 

 OMX @37oC 

 Total Coliforms 

 E. Coli 

 Enterococci 

1. Ανάντη της υδραυλικής 

κλίσης του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(2 σημεία, εκ των 
οποίων 1 ως 
‘σημείο αναφοράς’) 

2. Κατάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(1 σημείο) 

3 
 
1 φορά / 
έτος 

45,00 135,00 

3. Στραγγίδια: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – σύνθεση: 
 αγωγιμότητα 

 θολερότητα 

 pΗ 

 TOC 

 BOD5 

 COD 

 SO4 

 NH4-N 

 βαρέα μέταλλα: Ba, 

Pb, Cd, Hg, Ni, Crολικό 

& εξασθενές, Cu, Zn, 

Sb, Se, Mo 

 φαινόλες 

 φωσφορικά 

 φθόριο 

 αρσενικό 

 πετρέλαιο / 

 υδρογονάνθρακες 

1. Είσοδος ΕΠΣ 

2. Έξοδος ΕΠΣ 

3. ΕΠΣ 

12 
 
1 φορά / 
τρίμηνο 

330,00 3.960,00 

Όγκος παροχής 

1. Είσοδος ΕΠΣ 

2. Έξοδος ΕΠΣ 

3. ΕΠΣ 

36 
 
1 φορά / 
μήνα 

20,00 720,00 

Μικροβιολογικές 
παράμετροι: 
 Total Coliforms 

 E. Coli 

 Enterococci 

1. Είσοδος ΕΠΣ 

2. Έξοδος ΕΠΣ 

3. ΕΠΣ 

12 
 
1 φορά / 
τρίμηνο 

45,00 540,00 

4. 
Στερεά 
απόβλητα: 

Βασικές παράμετροι: 
 χρώμα 

 μορφή 

 οσμή 

1. Ενεργό μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

1 
 
1 φορά / 
έτος 

20,00 20,00 

mailto:@22oC
mailto:@37oC
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Εκπλυσιμότητα  
(L/S=2l/kg, L/S=10l/kg, 
Co=0,1l/kg): 
 pH 

 As 

 Ba 

 Cd 

 Crσύνολο 

 Cu 

 Hg 

 Mο 

 Ni 

 Pb 

 Sb 

 Se 

 Zn 

 Cl- 

 F- 

 SO4 

 DOC 

 TDS 

1. Ενεργό μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

1 
 
1 φορά / 
έτος 

440,00 440,00 

Ποσοστιαία σύσταση –
κλασματοποίηση ανά 
κατηγορία 

1. Ενεργό μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 
1 φορά / 

έτος 
1.000,00 1.000,00 

5. 
Ποιότητα 
εδάφους: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – 
σύνθεση: 
 As 

 Pb 

 Cd 

 Cr 

 Ni 

 Hg 

 κυανίδια 

 

1. Ανάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  (2 σημεία, 

εκ των οποίων 1 ως 

‘σημείο αναφοράς’) 

2. Κατάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(1 σημείο) 

3 
 
1 φορά / 
έτος 

45,00 135,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.225,00 

 

2. Παρακολούθηση οσμών, θορύβου, δονήσεων, αιωρούμενων σωματιδίων και αερίων ρύπων 

ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 
 

Α/Α 
Μετρούμενο 
Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Θέση Μέτρησης / 

Αριθμός δειγμάτων 

Ποσότητα/ 
Συχνότητα 
Μέτρησης 

Κόστος 
ανά 
δείγμα (€) 

Συνολικό 
Κόστος ανά 
παράμετρο 
(€) 

1. 
Αμαυρότητα 
καπνού: 

 Δείκτης αιθάλης – μέση τιμή 

οπτικής εκτίμησης 

αμαυρότητας καπνού 

1. ΣΑΚ Βιοαερίου 

(Σταθμός Άντλησης & 

Καύσης Βιοαερίου) 

4 

 

1 φορά / 
τρίμηνο 

120,00 480,00 

2. Αιωρούμενα 
σωματίδια (σκόνη): 

 Κλάσμα PM10 

 Κλάσμα PM2,5 

1. Μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

8 
 
1 φορά / 

165,00 1.320,00 





 

Σελίδα 104 

 Κλάσμα PM1 

 Εισπνεύσιμη 

σωματιδιακή μάζα 

 Θωρακική 

σωματιδιακή μάζα 

 Αναπνεύσιμη 

σωματιδιακή μάζα 

 Ολική σωματιδιακή μάζα 

2. Χώρος εκσκαφής 

χωματισμών 

τρίμηνο 

3. Αέριοι ρύποι: 

 CH4 

 CO 

 CO2 

 NMVOC 

 HCFCs 

 CFCs 

 EDC 

 DCM 

 PER 

 TCM 

 TCBs 

 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο 

 1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο 

 τριχλωροαιθυλένιο 

 τριχλωρομεθάνιο 

 βινυλοχλωρίδιο 

 βενζόλιο 

4. Εγκατάσταση 

ΧΥΤΑ 

1 
 
1 φορά / έτος 

330,00 330,00 

4. Οσμή:  Συγκέντρωση οσμής 

1. Μέτωπο 
ταφής 
αποβλήτων 
ΧΥΤΑ 

2.   ΕΠΣ 

8 
 
1 φορά / 
τρίμηνο 

175,00 1.400,00 

5. Θόρυβος:  Στάθμη θορύβου 

2. Μηχάνημα έργων 

στο μέτωπο ταφής 

αποβλήτων  

(έκθεση 
εργαζομένου σε 
8/ωρη βάση) 

2. Μηχάνημα 
έργων 
εκσκαφής 
χωματισμών 
(έκθεση 
εργαζομένου 
σε 8/ωρη 
βάση) 

3. Περιμετρικά 

γηπέδου ΧΥΤΑ  

(4 σημεία) 
 

4. Σε βάθος του 

γηπέδου ΧΥΤΑ  

(1 σημείο) 

28 
 
1 φορά / 
τρίμηνο 

20,00 560,00 
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6. Δόνηση:  Μέγιστη επιτάχυνση 

1. Μηχάνημα έργων 

στο μέτωπο ταφής 

αποβλήτων (έκθεση 

εργαζομένου σε 

8/ωρη βάση) 

2. Μηχάνημα έργων 

εκσκαφής 

χωματισμών 

(έκθεση 

εργαζομένου σε 

8/ωρη βάση) 

8 
 
1 φορά / 
τρίμηνο 

55,00 440,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.530,00 

 

3.  Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση της αιωρούμενης σωματιδιακής μάζας, του θορύβου και της οσμής 

των εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας 
 

Α/Α 
Μετρούμενο Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Θέση Μέτρησης / 
Αριθμός δειγμάτων 

Ποσότητα/ 
Συχνότητα 
Μέτρησης 

Κόστος 
ανά 
δείγμα (€) 

Συνολικό 
Κόστος ανά 
παράμετρο 
(€) 

1. 
Αερομεταφερόμενη 
σωματιδιακή μάζα 
(σκόνη) 

 Ολική  

 Σωματιδιακή Μάζα 

 Κλάσμα ΡΜ10 

 Κλάσμα ΡΜ2,5  

 Κλάσμα ΡΜ1  

 Εισπνεόμενη 

Σωματιδιακή Μάζα 

 Θωρακική  

 Σωματιδιακή Μάζα  

 Αναπνεύσιμη 

Σωματιδιακή Μάζα 

1. Φυλάκιο – Ζυγιστήριο 

(έκθεση εργαζομένου 

σε 8ωρη βάση) 

2. Χοάνες 

μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων 

(έκθεση εργαζομένου 

σε 8ωρη βάση) 

12 
 
1 φορά / 
εξάμηνο / 
ΣΜΑ 

110,00 1.320,00 

2. Θόρυβος  Στάθμη θορύβου 

1. Φυλάκιο – Ζυγιστήριο 

(έκθεση εργαζομένου 

σε 8ωρη βάση) 

2. Χοάνες 

μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων 

(έκθεση εργαζομένου 

σε 8ωρη βάση) 

3. Περιμετρικά 

του γηπέδου 

των ΣΜΑ  (2 

σημεία) 

24 
 
1 φορά / 
εξάμηνο / 
ΣΜΑ 

20,00 480,00 

3. Οσμή  Συγκέντρωση οσμής  

1. Φυλάκιο – 

Ζυγιστήριο (έκθεση 

εργαζομένου σε 

8ωρη βάση) 

2. Χοάνες 

μεταφόρτωσης 

12 
 
1 φορά / 
εξάμηνο / 
ΣΜΑ 

175,00 2.100,00 
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απορριμμάτων 

(έκθεση 

εργαζομένου σε 

8ωρη βάση) 

 ΣΥΝΟΛΟ   3.900,00 

 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του τμήματος 4 έχει ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  

CPV :90714500-0 (Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση στερεών αποβλήτων, υδάτων, 

στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 
8.225,00 

2 
Παρακολούθηση οσμών, θορύβου, δονήσεων, αιωρούμενων 

σωματιδίων και αερίων ρύπων ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας  
4.530,00 

3 Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση της αιωρούμενης σωματιδιακής 

μάζας, του θορύβου και της οσμής των εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ 

Λάρισας 

3.900,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 16.655,00 

 ΦΠΑ  3.997,20 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 20.652,20 
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ΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1.1 

Μίσθωμα* Α) συμπιεστή 

(compactor) απορριμμάτων 

(κατσικοπόδαρο) ή Β) 

προωθητήρα (BULLDOZER) τύπου 

D7 ή D8  

* ωριαία αποζημίωση εκάστου 

μηχανήματος 

Ώρες 2.535 50,00 126.750,00 

1.2 

Μίσθωμα* Α) ελαστιχοφόρου 

φορτωτή απορριμμάτων και Β) 

ελαστιχοφόρου περιστροφικού 

εκσκαφέα (τσάπας) (ΜΕ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗ) 

*ωριαία αποζημίωση εκάστου 

μηχανήματος 

Ώρες 1.268 48,00 60.864,00 

1.3 

Μίσθωμα ΦΟΡΤΗΓΟΎ οχήματος 

χωρητικότητας άνω των 14m3 και 

ωφέλιμου φορτίου άνω των 18tn 

(ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ) 

Ώρες 705 46,00 32.430,00 

1.4 

Χειριστές (3) Μηχανήματος Έργου  

(Για τα μηχανήματα του 

αναδόχου & του ΦοΔΣΑ) 

Ανθρωποώρες 5.430 16,00 86.880,00 

1.5 Οδηγός (1) Φορτηγών οχημάτων  Ανθρωποώρες 1.730 14,50 25.085,00 
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(Για τα οχήματα του ΦοΔΣΑ) 

1.6 Επόπτης (1) ΧΥΤΑ Ανθρωποώρες 1.920 16,50 31.680,00 

1.7 Σηματωρός-Κουμανταδόρος (2) Ανθρωποώρες 3.450 13,00 44.850,00 

1.8 Ελεγκτής εισόδου – Ζυγιστής (3) Ανθρωποώρες 4.814 13,00 62.582,00 

1.9 
Εκσκαφή τάφρων στην 

απορριμματική μάζα 
m3 650 1,50 975,00 

1.10 Εγκιβωτισμός σωλήνων m3 650 15,30 9.945,00 

1.11 
Γεωύφασμα διαχωρισμού 

300gr/m2 
m2 1.800 2,50 4.500,00 

1.12 
Προμήθεια και τοποθέτηση 

αργίλου 
m3 400 9,50 3.800,00 

1.13 Σωλήνες HDPE DΝ 90mm 10 atm m 450 9,55 4.297,50 

1.14 
Σωλήνες διάτρητοι Δομημένου 

τοιχώματος SN 4 DN 125 
m 900 4,60 4.140,00 

1.15 Σωλήνες HDPE DΝ 125mm 10 atm m 450 15,30 6.885,00 

1.16 
Κατασκευή στρώσης άμμου - 

χαλικώδους υλικού 
m3 350 18,90 6.615,00 

1.17 Ειδικά τεμάχια τεμ 30 180,00 5.400,00 

1.18 

Υπηρεσίες τοπογραφικής 

αποτύπωσης της λεκάνης ταφής 

απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λάρισας 

Μήνας 12 600,00 7.200,00 

1.19 Τοποθέτηση μαρτύρων καθίζησης Τεμάχιο 4 540,00 2.160,00 

1.20 

Υπηρεσίες ελέγχου - 

παρακολούθησής και 

συντήρησης εγκαταστάσεων 

βιοαέριου 

συμπεριλαμβανομένων και 

αντικαταστάσεων  ανταλλακτικών 

(βαλβίδες. Αισθητήρες, κλπ 

Μήνας 12 830,00 9.960,00 

1.21 
Χειρωνακτικές εργασίες 

αποψίλωσης ΧΥΤΑ 
Ώρες 192 15,00 2.880,00 

1.22 
Χειρωνακτικές εργασίες 

αποψίλωσης ΣΜΑ 
Ώρες 88 15,00 1.320,00 

1.23 Ελκυστήρας με χειριστή Ώρες 84,50 40,00 3.380,00 
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1.24 
Μικρός εκσκαφέας τύπου JCB 

μετά χειριστού 
Ώρες 72 40,00 2.880,00 

1.25 Διοικητικό Κόστος- Ασφάλιση Μήνας 12 3.000,00 36.000,00 

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

2.1 Υπηρεσίες μεταφοράς λυμάτων tn 18.000 6,65 119.700 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ 

3.1 
Εδαφικό υλικό (Ημερήσιας 
Επικάλυψης) 

Μετρικός 
τόνος 

(mt) 

12.000 5,85 70.200,00 

3.2 
Θραυστό υλικό οδοστρωσίας 
(3Α) 

Μετρικός 
τόνος 

(mt) 

3.500 7,35 25.725,00 

3.3 
Θραυστό υλικό λατομείου (Ε4) Μετρικός 

τόνος 

(mt) 

2.200 6,55 14.410,00 

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

4.1 Επιφανειακά ύδατα 
Αριθμός 
δειγμάτων 12 85,00 1.020,00 

4.2 Υπόγεια ύδατα/Φυσικοχημικές 
παράμετροι - σύνθεση 

Αριθμός 
δειγμάτων 3 85,00 255,00 

4.3 Υπόγεια ύδατα/Μικροβιολογικές 
Παράμετροι 

Αριθμός 
δειγμάτων 3 45,00 135,00 

4.4 Στραγγίδια/ Φυσικοχημικές 
παράμετροι - σύνθεση 

Αριθμός 
δειγμάτων 12 330,00 3.960,00 

4.5 Στραγγίδια/Όγκος παροχής 
Αριθμός 
δειγμάτων 36 20,00 720,00 

4.6 Στραγγίδια/ Μικροβιολογικές 
παράμετροι 

Αριθμός 
δειγμάτων 12 45,00 540,00 

4.7 Στερεά απόβλητα/Βασικές 
παράμετροι 

Αριθμός 
δειγμάτων 1 20,00 20,00 

4.8 Στερεά 
απόβλητα/Εκπλυσιμότητα 

Αριθμός 
δειγμάτων 1 440,00 440,00 

4.9 
Στερεά απόβλητα/Ποσοστιαία 
σύσταση - κλασματοποίηση ανά 
κατηγορία 

Αριθμός 
δειγμάτων 

1 1.000,00 1.000,00 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

583.458,50 

2 ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

119.700,00 

3 ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ  

110.335,00 

4 ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

16.655,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 830.148,50 

 ΦΠΑ  199.235,64 

4.10 Ποιότητα εδάφους 
Αριθμός 
δειγμάτων 3 45,00 135,00 

4.11 Αμαυρότητα καπνού 
Αριθμός 
δειγμάτων 4 120,00 480,00 

4.12 Αιωρούμενα σωματίδια (σκόνη) 
Αριθμός 
δειγμάτων 8 165,00 1.320,00 

4.13 Αέριοι ρύποι 
Αριθμός 
δειγμάτων 1 330,00 330,00 

4.14 Δόνηση 
Αριθμός 
δειγμάτων 8 55,00 440,00 

4.15 Αερομεταφερόμενη 
σωματιδιακή μάζα (σκόνη) 

Αριθμός 
δειγμάτων 12 110,00 1.320,00 

4.16 Θόρυβος 
Αριθμός 
δειγμάτων 52 20,00 1.040,00 

4.17 Οσμή 
Αριθμός 
δειγμάτων 20 175,00 3.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 830.148,50 

 ΦΠΑ 199.235,64 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.029.384,14 
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 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  1.029.384,14 

 

ΙΙΙ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφεται η κατ΄ έτος και ανά τμήμα- εκτιμώμενη κατανομή των δαπανών της 
ανατιθέμενης υπηρεσίας 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 

ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 

2022 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 

2023 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

1.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΑΦΗΣ/  

Κ.Α.Ε. 20.6142.091 

27.208,85 556.981,19 584.190,04 

1.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ/ 

Κ.Α.Ε. 20.7135.025 

0 57.731,30 57.731,30 

1.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ/ 

Κ.Α.Ε. 20.6117.011 

0 11.606,40 11.606,40 

1..4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΣΩΝ 
ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΦΣΕΒ/ 

Κ.Α.Ε. 20.6262.028 

475,02 11.875,38 12.350,40 

1.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΑΦΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ 
ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ 

Κ.Α.Ε. 20.6262.029 

0 12.970,40 12.970,40 

1.6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ / 

Κ.Α.Ε. 20.6142.091 

1.860,00 42.780,00 44.640,00 

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ / 

Κ.Α.Ε. 20.6275.000 

0 148.428,00 148.428,00 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ 

3.1 ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ              0 87.048,00 87.048,00 
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(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ) 

Κ.Α.Ε 20.6662.002 

3.2 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
(3Α)/ 

Κ.Α.Ε 20.6662.001 

0 31.899,00 31.899,00 

3.3 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 
(Ε4)/ 

Κ.Α.Ε 20.6662.001 

0 17.868,40 17.868,40 

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

4.1 Ποιοτικός έλεγχος και 
αξιολόγηση στερεών 
αποβλήτων, υδάτων, 
στραγγιδίων στις 
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΠΕ 
Λάρισας / 

Κ.Α.Ε. 20.6142.053 

0 10.199,00 10.199,00 

4.2 Παρακολούθηση οσμών, 
θορύβου, δονήσεων, 
αιωρούμενων σωματιδίων και 
αερίων ρύπων ΧΥΤΑ ΠΕ 
Λάρισας/ 

Κ.Α.Ε. 20.6142.052 

0 5.617,20 5.617,20 

4.3 Ποιοτικός έλεγχος και 
αξιολόγηση της αιωρούμενης 
σωματιδιακής μάζας, του 
θορύβου και της οσμής των 
εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ 
Λάρισας/ 

Κ.Α.Ε. 20.6142.054 

 

0 4.836,00 4.836,00 

ΣΥΝΟΛΟ 29.543,87 999.840,27 1.029.384,14 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) 
ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 4) 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.029.384,14 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ANOIKΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(Βάσει τιμής)  

 

 

 

Αριθμός απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής: 

44/28-06-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)  

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) της παρούσας Σύμβασης είναι ο Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφερειακής Ενότητας . Η αναφορά σε «Σύνδεσμο» ή «Φορέα» ή 

«Μισθωτή» υπονοεί τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) ΠΕ Λάρισας.  

Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.): Η Επιτροπή του αρ. 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών»  

Αρμόδια Υπηρεσία (Α.Υ.) για την παρακολούθηση της Σύμβασης ορίζεται η Διεύθυνση του Φο.Δ.Σ.Α. ΠΕ 

Λάρισας..  

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή των 

υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Χ.Υ.Τ.Α.  

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή Αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση αμοιβή 

του Αναδόχου.  

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου και περιλαμβάνονται στη διακήρυξη με τα 

παραρτήματα αυτής, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και στο σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό 

που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.  

Σ.Υ.: Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ευρώ και 

ΠΕΝΗΝΤΑ λεπτά (830.148,50€) πλέον ΦΠΑ 24% ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ ευρώ και ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ λεπτά (199.235,64 €), σύνολο ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ λεπτά (1.029.384,14 €). 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα ως εξής: 

 Τμήμα 1 «Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής – σχεδιασμού – ανάπτυξης και λειτουργίας 

Κυττάρου», εκτιμώμενης αξίας 583.458,50 € πλέον ΦΠΑ 24% 140.030,04 €, σύνολο 723.488,54€. 

 Τμήμα 2 «Υπηρεσίες μεταφοράς στραγγισμάτων εγκαταστάσεων ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» 

εκτιμώμενης αξίας 119.700 € πλέον ΦΠΑ 24% 28.728,00 €, σύνολο 148.428,00 €  

 Τμήμα 3 «Προμήθεια εδαφικού υλικού ημερήσιας κάλυψης απορριμμάτων και υλικών 

διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας μετώπου ταφής» εκτιμώμενης αξίας 110.335,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24% 26.480,40 €, σύνολο 136.815,40 €. 

 Τμήμα 4 «Υπηρεσίες διενέργειας χημικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου των 

εγκαταστάσεων του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» εκτιμώμενης αξίας 16.655,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

3.997,20 €, σύνολο 20.652,20 € 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Διάρκεια της Σύμβασης  
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Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται στους ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες, εκτός των Τμημάτων 2 και 3 που 

ορίζεται στους ΕΝΝΕΑ (9) μήνες.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεπώς της ενιαίας αντιμετώπισης των επιμέρους συμβάσεων υποστήριξης της 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της υγειονομικής ταφής  και για την εναρμόνιση του χρόνου εκκίνησης και λήξης 

όλων των τμημάτων, οι συμβάσεις των επιμέρους τμημάτων εκκινούν σε διαφορετικό χρόνο -

συναρτώμενου με τον εκτιμώμενο χρόνο λήξης των προγενέστερων εκτελούμενων επιμέρους συμβάσεων- 

η καθεμία με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων όπως αναλυτικά ορίζεται στην περιγραφή 

κάθε τμήματος και λήγουν σε ενιαίο χρόνο, με εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης των συμβάσεων την 

13/12/2023.  

Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου, υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση των υπηρεσιών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  

 

3.2 Τόπος και χρόνος  

3.2.1. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στον Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ, καθώς και στα σημεία που περιγράφεται 

στα τμήματα 2 και 4. 

3.2.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι δεν γίνεται αποδεκτή ουδεμία απαίτηση του Αναδόχου που αφορά σε 

μεταβολή των τεχνικών όρων και δεδομένων λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. κατά τον χρόνο που θα μεσολαβήσει 

από την υποβολή προσφοράς μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης.  

 

3.3 Εκπρόσωποι του Αναδόχου 

3.3.1. Η Σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη ορισμένο προς τούτο και 

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει, επίσης, κάθε φύλλο της Σύμβασης.  

3.3.2. Εάν το Ανάδοχο σχήμα τυγχάνει σύμπραξης, τότε υποχρεωτικά τα μέλη της σύμπραξης πρέπει να 

συστήσουν κατ' επιλογήν τους είτε Κοινοπραξία είτε οιασδήποτε μορφής Εταιρεία, με αποκλειστικό σκοπό 

την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. Στην Κ/Ξ ή Εταιρεία που θα συσταθεί θα συμμετέχουν 

όλοι όσοι συμμετείχαν στη Σύμπραξη και μόνον αυτοί με ποσοστά συμμετοχής του καθενός αυτά που 

έχουν δηλωθεί στον Διαγωνισμό. Εάν το Ανάδοχο σχήμα είναι Κ/Ξ δικαιούται κατ' απόλυτη επιλογή της να 

συστήσει Εταιρεία οιασδήποτε μορφής με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της 

Σύμβασης, στην οποία Εταιρεία θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της Κ/Ξ και μόνον αυτά, με τα ποσοστά 

συμμετοχής καθενός που έχουν δηλωθεί στο Διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή, σύστασης Εταιρείας, τα 

μέλη της Αναδόχου Κ/Ξ που τη συνιστούν, ευθύνονται έναντι του Εργοδότη αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρον ο καθένας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, με 

επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική ευσυνειδησία και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που 

απορρέουν από την σύμβαση. 
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 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών 

του υποχρεώσεων. Λόγω της ειδικής φύσης του αντικειμένου, λειτουργικού χαρακτήρα, 

ενδεχόμενες αξιώσεις του Φορέα έναντι του Αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, παύουν να έχουν ισχύ εφόσον 

εγερθούν για πρώτη φορά μετά την πάροδο έτους από την παραλαβή του αντικειμένου της 

Σύμβασης. 

 Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 

Περιβαλλοντικών Όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας Ειδικότερα ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες υγειονομικής ταφής σε απόλυτη συμφωνία με τις διατάξεις 

της ΚΥΑ 114218/1997, και των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και του Κανονισμού 

Λειτουργίας του ΧΥΤΑ.  

 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιοδήποτε διοικητικού προστίμου επιβληθεί λόγω 

πλημμελούς λειτουργίας του ΧΥΤΑ.  

 Ο Ανάδοχος θα τελεί υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, προς τις εντολές και 

οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται.  

 Ο Ανάδοχος κατά την υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλει ανελλιπώς να 

συνεργάζεται με το προσωπικό του Φορέα και την Αναθέτουσα Αρχή και να λαμβάνει υπόψη τις 

επισημάνσεις και υποδείξεις, όποτε απαιτηθεί ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

 Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την Υπηρεσία για 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να διατυπώνει τις προτάσεις του, ώστε να διασφαλίζεται η 

εύρυθμη, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε οποιαδήποτε υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων 

του Συνδέσμου, προς το σκοπό της ακριβούς και καλύτερης υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τις 

υγειονομικές διατάξεις και τη ισχύουσα νομοθεσία. καθώς και τη παρούσα Μελέτη του 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΦοΔΣΑ ΠΕ 

Λάρισας, να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή 

συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενική 

περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο 

εργοδότης. 

 Με τη λήξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας όλα 

τα έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν. 

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

απαλλάξει τον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε 

οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού 

του Αναδόχου. 

 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 

Εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση 

δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας ζητώντας σχετικές 

οδηγίες. 

 Τόσο η καταβολή των οφειλόμενων στον ανάδοχο, όσο και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή κάποιου 

όρου της σύμβασης, μόνο με έγγραφο αποδεικνύεται, ενώ αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό 

μέσο ακόμη και ο όρκος. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη λήξη της σύμβασης θα αποχωρήσει από την εργασία, 

χωρίς καμία άλλη διατύπωση. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

5.1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
– ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» 

5.1.1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, και να λειτουργεί βάσει 

του προγράμματος που θα διαμορφώσει ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την δυνατότητα προσπέλασης των απορριμματοφόρων και 

των κοντέινερς που προσκομίζουν τα απορρίμματα μέχρι το μέτωπο εργασίας, κάτω από 

οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες (βροχή, χιόνι κ.λ.π.) και οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, 

χωρίς κινδύνους υποχωρήσεως της επιφανείας εφόσον θα κυκλοφορούν. 

 Οφείλει επίσης να διαμορφώνει κατάλληλα τον χώρο εκφόρτωσης των οχημάτων στο μέτωπο 

εργασίας, ώστε όλων των τύπων τα οχήματα να μπορούν να εκφορτώσουν το περιεχόμενό τους με 

ασφάλεια, κάτω από οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, 

οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την αιτία αυτή στην περιουσία του Συνδέσμου ή τρίτων θα 

βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον Ανάδοχο της εργασίας. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει την πύλη του Χ.Υ.Τ.Α., αν υποπέσει στην αντίληψή του 

οποιοδήποτε γεγονός προδιαγράφει την μη καταλληλότητα των προς ταφή αποβλήτων. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει πλήρως όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται 

στην σχετ. παρ. της Μελέτης για την ορθή εκμετάλλευση του χώρου, την αποφυγή ατυχημάτων 

και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Ειδικότερα επισημαίνεται ότι στην περίπτωση εντοπισμού προειδοποιητικών φαινομένων 

(ρηγματώσεις, καθιζήσεις, μετατοπίσεις κλπ) ο επόπτης του ΧΥΤΑ ή και ο σηματωρός- 

κουμανταδόρος υποχρεούται άμεσα και πάραυτα να προβαίνει σε: 

 Απομάκρυνση όλου του προσωπικού και των μηχανημάτων, τόσο από τον ευρύτερο χώρο του 

μετώπου ταφής, όσο και από το ανάγλυφο των Κυψελών. 

 Απαγόρευση πρόσβασης των απορριμματοφόρων εντός των Κυψελών. 

 Απομάκρυνση οιονδήποτε τυχόν εργαζομένων (του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας του Αναδόχου κλπ) 

από τη λεκάνη ταφής αλλά και κατάντη αυτής. 

 Ενημέρωση των προϊσταμένων του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας αλλά και γραπτής αναφοράς άμεσης 

εκτίμησης της κατάστασης και προτεινόμενων τυχόν συμπληρωματικών μέτρων. 

 Ταχύτατη υλοποίηση των αποφασιζόμενων μέτρων αποκατάστασης. 

 Με μέριμνα του Αναδόχου τηρείται ημερολόγιο το οποίο συμπληρώνεται καθημερινά και 

αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, οι εκτελούμενες 

εργασίες με συνοπτικό τρόπο οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης της 

Υπηρεσίας, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο 

Το ημερολόγιο υπογράφεται από τους υπευθύνους του αναδόχου και υποβάλλεται στην 

Υπηρεσία. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ενάρξεως πυρκαγιάς 

και να χρησιμοποιεί τα διατιθέμενα μέσα για την έγκαιρη κατάσβεσή της και την αποφυγή 

επεκτάσεώς της τόσο εκτός του χώρου, όσο και προς τις διάφορες εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α, στην 

περίπτωση που εκδηλωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την αιτία 

αυτή στην περιουσία του Συνδέσμου ή τρίτων θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον Ανάδοχο 

της εργασίας. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς από δόλια αιτία (ενέργειες τρίτων προσώπων) 
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ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται και δεν βαρύνεται ουδόλως για καμία ζημία στην περιουσία του 

Συνδέσμου ή τρίτων. 

 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί όλο το χώρο (είσοδο, περιφερειακό και εσωτερικό οδικό 

δίκτυο, περίφραξη, καθαρό και απαλλαγμένο από οποιοδήποτε είδους απόρριμμα (σακούλες, 

χαρτόνια, ξύλα, χαρτιά, βαρέλια, άχρηστα μηχανήματα κλπ) και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα 

για να μη παρασύρονται τα ελαφριά απορρίμματα από τον άνεμο. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί και να οδηγεί με κατάλληλη σήμανση όλα τα 

απορριμματοφόρα οχήματα στο μέτωπο εργασίας και να συντονίζει τις εργασίες εκφόρτωσης. Αν 

για οποιονδήποτε λόγο απορριφθούν απορρίμματα εκτός του μετώπου εργασίας και σε 

οποιοδήποτε σημείο του χώρου, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να τα απομακρύνει και να 

αποκαθιστά το χώρο. 

 Κατά τους θερινούς μήνες και τις περιόδους ξηρασίας ο ανάδοχος υποχρεούται για την διαβροχή 

της επιφάνειας εργασίας και του εσωτερικού δρομολογίου για την αποφυγή αποπνικτικών 

καταστάσεων. 

 Απαγορεύεται η διαλογή και απομάκρυνση από τον Χ.Υ.Τ.Α, πάσης φύσεως υλικών από τα 

απορρίμματα. 

 •Επιτρέπεται στον Ανάδοχο, έπειτα από έγκριση της Υπηρεσίας του Συνδέσμου, η εγκατάσταση 

οικίσκου φύλαξης εργαλείων στο χώρο εργασίας, μόνον εφόσον πρόκειται για καλαίσθητη 

ελαφριά μεταλλική κατασκευή, που έχει την έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα μεταφέρεται 

εύκολα και ο χώρος γύρω απ' αυτή θα είναι απόλυτα καθαρός. 

 Ο Ανάδοχος θα διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στη Διεύθυνση του ΦΟΔΣΑ., τα τηλέφωνά του (σταθερό και 

κινητό) για οποιοδήποτε έκτακτο πρόβλημα προκύψει προκειμένου να ενημερωθεί και να 

επιληφθεί του θέματος. 

 

5.1.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο θα είναι της καλύτερης ποιότητας 

αγοράς, χωρίς βλάβη ή ελάττωμα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα δεδομένα, τους 

ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των αρμοδίων Υπουργείων, αρίστης ποιότητας και της 

απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, σχετικά με τη προέλευση, τις διαστάσεις,  ην αντοχή, την  

ποιότητα, την εμφάνιση κ.λπ. 

 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση 

των υπηρεσιών - εργασιών, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα όφελος επί της αξίας τους, ούτε 

αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών και οφείλει να προβεί  

στους κατάλληλους ελέγχους αναφορικά με την ποιότητά τους, πριν τη χρήση ή την ενσωμάτωσή 

τους στο έργο. 

 Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που 

παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, μόνον εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

 Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον Ανάδοχο 

πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη αυτή, καθώς και η κτήση των πηγών αυτών κ.λπ. βαρύνει τον 

Ανάδοχο που μπορεί να χρησιμοποιήσει για απόληψη δανείων οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, 

αρκεί τα υλικά αυτά να πληρούν τις προβλεπόμενες ιδιότητες της Τεχνικής Περιγραφής και των 

Τεχνικών Προδιαγραφών των Τ.Δ. 

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, πριν τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών που θα 

επιλέξει ο ίδιος, να προβεί με μέριμνα και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού που παρέχεται σε 
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αναγνωρισμένο εργαστήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα αυτού και το 

σύμφωνο προς τους εγκεκριμένους Π.Ο, τις σχετικές τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική 

Περιγραφή των εργασιών. 

 Η Υπηρεσία πάντως έχει τη δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει υλικά που 

αναμφισβήτητα δεν πληρούν τις απαραίτητες ιδιότητες, όπως επίσης έχει το δικαίωμα της ανά 

πάσα στιγμή δειγματοληψίας και ελέγχου της ποιότητας των υλικών κατεργασιών, 

χρησιμοποιώντας γι' αυτό ο σκοπό μέσα συσκευασίας και μεταφοράς του Αναδόχου, που 

υποχρεούται να θέσει αυτά απροφάσιστα στην διάθεσή της, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από 

την ευθύνη, αφού είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο 

τόσο των υλικών όσο και των εργασιών 

 Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ αιτίας των 

εργασιών τοποθέτησης δικτύων βιοαερίου ή της πλημμελούς σήμανσής τους.  

 Ο Ανάδοχος  οφείλει να λάβει τα μέτρα ου απαιτούνται για την προστασία των κατασκευών, των 

κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για την πρόληψη ζημιών ή τη διακοπή της 

λειτουργίας τους. Ζημίες που προκλήθηκαν από αμέλεια του Αναδόχου πρέπει να 

επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε  αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη 

σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

 

5.1.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την ύπαρξη επί τόπου του έργου του αναγκαίου προσωπικού 

που προβλέπονται από τη Μελέτη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, και να λειτουργεί βάσει 

του προγράμματος που θα διαμορφώσει ο Σύνδεσμος. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή βάση και σε όλες τις βάρδιες 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., όλο το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο/μηνιαίο 

πρόγραμμα λειτουργίας που θα συντάσσει η Υπηρεσία. 

 Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προσφέρει αριθμό θέσεων εργασίας μικρότερο από τον αναφερόμενο 

ως ελάχιστο απαιτούμενο. Εφόσον απαιτηθεί για την κάλυψη των ημερήσιων προγραμμάτων 

πρόσθετο προσωπικό πέραν του αναλυτικά περιγραφόμενου, για οποιοδήποτε λειτουργικό λόγο ή 

προσωπικό αντικατάστασης λόγω ασθενειών κ.λπ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει τις 

πρόσθετες θέσεις με πρόσωπα ανάλογων προσόντων και υπό την έγκριση της Αρμόδιας 

Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον οι επιπλέον συνολικές ώρες, υπερβαίνουν τις 

συνολικές ώρες του προϋπολογισμού, οι σχετικές επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τον ΦοΔΣΑ. 

 Επισημαίνεται ρητώς ότι ο ΦοΔΣΑ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μερικής τροποποίησης των 

ανωτέρω απαιτήσεων προσωπικού εκ μέρους του αναδόχου.  

 Ειδικότερα -ενόψει των δρομολογούμενων ενισχύσεων με μόνιμο προσωπικό -δύναται κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης να ζητηθεί από τον ανάδοχο η μείωση- απομάκρυνση μέρους του 

απασχολούμενου προσωπικού του. Η μείωση αυτή στον αριθμό των απασχολούμενων 

υπαλλήλων κατά μέγιστο θα ανέρχεται σε δύο άτομα εκ των ειδικοτήτων του χειριστή 

μηχανημάτων έργου, του οδηγού καθώς και του φύλακα – ζυγιστή και δύναται να γίνει σε δύο 

διακριτούς – εντός της συμβατικής προθεσμίας -χρόνους.  

 Σε κάθε περίπτωση ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας υποχρεούται στην έγκαιρη ενημέρωση του αναδόχου 

τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα της ημερομηνίας απομάκρυνσης του εν λόγω προσωπικού. Η 

τροποποίηση αυτή δεν εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης από τον ανάδοχο πέραν της πραγματικής 

εκτελεσθείσας εργασίας. 

 Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα έχει τα απαιτούμενα προσόντα, θα δηλωθεί δε στην 

Υπηρεσία με την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων αδειών, δικαιολογητικών και εγκρίσεων. 
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 Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο χώρο εργασίας του, 

να συνεργάζεται αρμονικά με το μόνιμο προσωπικό, και να συμμορφώνεται άμεσα προς τις 

υποδείξεις των υπηρεσιακών στελεχών και των οργάνων του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. Σε περίπτωση μη 

τήρησης των ανωτέρω υποβάλλεται από τον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας γραπτή εντολή προς τος Ανάδοχο 

για άμεση συμμόρφωση. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υφίστανται οι ανωτέρω 

καταστάσεις -και εφόσον δεν έχει υποβληθεί υπόμνημα εκ μέρους του Αναδόχου αντιρρήσεων -

υποβάλλεται γραπτή εντολή για άμεση απομάκρυνση, η οποία θεωρείται εκτελεστή από την 

κοινοποίησή της στον Ανάδοχο. 

 Σε περίπτωση που το προσωπικό του υποπίπτει σε σοβαρά παραπτώματα, ο ανάδοχος θα 

απομακρύνει το προσωπικό αυτό, με εντολή του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας και τον προσήκοντα τρόπο, 

προβαίνοντας άμεσα σε αντικατάσταση. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την μη 

καταβολή δεδουλευμένων στο προσωπικό του επειδή καθυστερεί η καταβολή οφειλομένων 

εργασιών σε αυτόν. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για 

την εξασφάλιση ενός ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται από την ελληνική 

νομοθεσία και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τόσο για την προστασία και την πρόληψη 

ατυχημάτων του ιδίου, του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται στην εκτέλεση της 

εργασίας και σε κάθε τρίτο, και την παροχή των πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. 

 Οι εργασίες θα γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, υπό την επίβλεψη 

υπευθύνων του Αναδόχου και του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. Το πάσης φύσης και ειδικότητας έμμισθο 

προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών θα αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον 

ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση και συνολικά : 

 Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα, καθώς και 

τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις, σχετικές με τις εργασίες 

που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους. 

 Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές 

διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για το σύνολο του προσωπικού που 

απασχολείται στις ανατιθέμενες εργασίες. Όλες οι απαραίτητες εργασίες θα γίνονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία και προδιαγραφές, 

ενώ θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου να ληφθούν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού του. 

 Να συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών, θα επιτρέπει την 

επίβλεψη των υπηρεσιών που παρέχει, με τη δυνατότητα διενέργειας απεριόριστων σε 

αριθμό και σε συχνότητα τακτικών και έκτακτων ελέγχων από την αρμόδια Δ/νση με τους 

εντεταλμένους εκπροσώπους της που θα ορίζει προκειμένου να διαπιστωθεί η άρτια παροχή 

των υπηρεσιών υγειονομικής ταφής. 

 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας 

αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι 

απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης 

αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη, καθώς καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες που προξένησε ο ίδιος ή οι συνεργάτες του κατά την εκτέλεση 

των εργασιών σε πρόσωπα ή πράγματα του Συνδέσμου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 

Θα πρέπει να εφαρμόζει τις περί τάξης και ασφάλειας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις 
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και θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη συμβεί στον ίδιο, στο 

προσωπικό του ή τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση 

της εργασίας. Θα ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημίες, τις οποίες πιθανόν θα προξενήσει 

κατά τις εργασίες του, με υπαιτιότητά του. 

 Σε έκτακτες περιπτώσεις ή σοβαρών επεμβάσεων θα είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να διαθέτει, 

σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του 24ώρου, όλες τις απαιτούμενες ενισχύσεις σε προσωπικό με 

στόχο την αντιμετώπιση του συμβάντος. Σημειώνεται ότι τα άτομα που εκτελούν περιοδικές ή 

έκτακτες εργασίες δεν προσμετρούνται στο εργατικό προσωπικό του Αναδόχου. 

 Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αυξημένο προσωπικό ώστε να 

πληρούται το αντικείμενο της εργασίας, δηλαδή η αυθημερόν πλήρης ταφή των απορριμμάτων. 

 Η αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού τα δώρα εορτών Πάσχα ή Χριστουγέννων, οι άδειες, τα 

επιδόματα αδείας και οι προσαυξήσεις των ημερών υποχρεωτικής αργίας αν εργαστεί τις ημέρες 

αυτές, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 Θα μεριμνά με δαπάνες του για τις μετακινήσεις του προσωπικού του στον Χ.Υ.Τ.Α., καθώς και για 

τον εξοπλισμό του προσωπικού του με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, ΜΑΠ, υλικά και μέσα, 

εμβόλια, ιατρικές εξετάσεις κλπ για την επίτευξη της αποστολής του. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα μέτρα σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας της 

εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν. Με καθολική ευθύνη μέριμνα και δαπάνες το 

προσωπικό του αναδόχου θα φέρει υποχρεωτικά όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά την 

εκτέλεση της εργασίας.  

5.1.4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την ύπαρξη επί τόπου του έργου των αναγκαίων 

μηχανημάτων που προβλέπονται από τη Μελέτη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, και να 

λειτουργεί βάσει του προγράμματος που θα διαμορφώσει ο Σύνδεσμος. 

 Ο προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες, εγκρίσεις, ασφάλειες και πιστοποιήσεις (θα ζητηθεί να 

προσκομισθούν όλα τα σχετικά π.χ. άδειες χρήσης μηχανημάτων της κ.λπ.). 

 Τα μηχανήματα του Αναδόχου κατά την εγκατάστασή τους στον χώρο εργασίας και καθόλη την 

διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα με τις κάτωθι καλύψεις: α) Αστική 

Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες, β) Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές γ) Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων 

από τη χρήση ως εργαλείο. 

 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του 

εξοπλισμού του, που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των ζητούμενων εργασιών. Η δαπάνη 

συντήρησης και επισκευής κάθε βλάβης του εξοπλισμού του, συμπεριλαμβανομένων και των 

τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.  

 Επίσης, τον ανάδοχο βαρύνουν οποιεσδήποτε δαπάνες για τη νόμιμη κυκλοφορία του εξοπλισμού 

που χρησιμοποιεί (ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.), καθώς και οι δαπάνες των καυσίμων για 

τη λειτουργία του εξοπλισμού του. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην άμεση αντικατάσταση εξοπλισμού που έχει τεθεί για 

οποιοδήποτε λόγο εκτός λειτουργίας, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των 

εργασιών. 

 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή με οποιονδήποτε τρόπο αδυναμίας 

εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται ρητά στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο 

αντίστοιχο εξοπλισμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών, 

χωρίς διακοπή. 
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 Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την 

αρμόδια Υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να 

ενημερώσει για τον τρόπο και το χρονικό διάστημα, που προβλέπεται να προβεί σε επανόρθωση. 

 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους 

ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις 

προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την 

καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών που 

χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την απρόσκοπτη λειτουργία της υγειονομικής ταφής να 

λειτουργεί/χρησιμοποιεί και τον μηχανολογικό εξοπλισμό κυριότητας του ΦοΔΣΑ, που 

περιγράφεται στην σχετ. παρ. του Τεύχους της Μελέτης.  

 Οι βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του ΦοΔΣΑ 

θα αναφέρονται άμεσα στους υπευθύνους του Φορέα. Η δαπάνη για την αποκατάσταση της 

βλάβης βαρύνει: A. Τον Ανάδοχο, σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε κακό χειρισμό, ή 

παράβλεψη του προσωπικού του Αναδόχου. B. Τον Σύνδεσμο εφόσον η φθορά οφείλεται σε 

αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του αναθέτοντα φορέα ή συνδέεται με εξαιρετικά συμβάντα 

ανωτέρας βίας (π.χ. θεομηνία).  

 Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας ταυτόχρονα ο προωθητής γαιών και 

ο συμπιεστής απορριμμάτων, προκειμένου να διενεργείται απρόσκοπτα η αυθημερόν πλήρης 

ταφή των απορριμμάτων. 

 Σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών ή σοβαρών επεμβάσεων συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος ο 

ανάδοχος να διαθέτει, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του 24ώρου, όλες τις απαιτούμενες 

ενισχύσεις σε μέσα με στόχο την αποκατάσταση των λειτουργιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

Σημειώνεται ότι τα άτομα που εκτελούν περιοδικές ή έκτακτες εργασίες δεν προσμετρούνται στο 

εργατικό προσωπικό του Αναδόχου για αξίωση επιπλέον αποζημίωσης. 

 Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αυξημένα μέσα ώστε να πληρούται το 

αντικείμενο της εργασίας, δηλαδή η αυθημερόν πλήρης ταφή των απορριμμάτων. 

 

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ»  

1. Ο Ανάδοχος της παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης των στραγγισμάτων είναι υποχρεωμένος να 

εκτελεί το περιγραφόμενο στη Μελέτη αντικείμενο, χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση, εκτός από τυχόν 

περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στην παρούσα.  

2. Η υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης των στραγγισμάτων θα πραγματοποιηθεί κατά 

τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί για το σκοπό 

αυτό εξειδικευμένο προσωπικό, ίδιο ή μη, που διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα.  

3. Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την διάθεση του συνόλου των απαιτούμενων μέσων 

για την μεταφορά και διάθεση των στραγγισμάτων. Επίσης, ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

και θα μεριμνά για την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, καθ' όλη τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων που θα εκτελεί (φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, κ.λπ.).  

4. Ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει τα στραγγίσματα, με τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται εμπόδια στη 

λειτουργία των ενεργών εγκαταστάσεων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ). Στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ο Ανάδοχος οφείλει να είναι σε θέση να διαθέσει, όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να 

παραλάβει με αυξημένους ρυθμούς την ποσότητα στραγγισμάτων που απαιτείται. Επιπλέον, τόσο σε 

κανονικές όσο και σε έκτακτες καταστάσεις ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως στις 
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οδηγίες της Επιτροπής Επίβλεψης και στο πρόγραμμα παραλαβής - απομάκρυνσης, όπως αυτό θα 

εγκριθεί. 

5. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η προμήθεια, μίσθωση, λειτουργία και συντήρηση με 

δικό του προσωπικό, αναλωσίμων, υλικών συντήρησης και χημικών, κάθε είδους εργαλείων, εφοδίων, 

μηχανημάτων, οχημάτων, κ.λπ., μη ρητά κατονομαζόμενων, που ενδεχομένως απαιτούνται για την ομαλή 

και απρόσκοπτη υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης των στραγγισμάτων.  

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης :  

 Να διαθέτει, λειτουργεί και συντηρεί όλα τα απαραίτητα μεταφορικά και φορτωτικά μέσα 

δημοσίας χρήσης και πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμό για τη συνεχή και άρτια 

υλοποίηση της παραλαβής και μεταφοράς των στραγγισμάτων από τις εγκαταστάσεις του 

Συνδέσμου.  

 Να προμηθευτεί, εγκαταστήσει, διαθέτει, λειτουργεί και συντηρεί όλο τον εξοπλισμό ο οποίος δεν 

αναφέρεται συγκεκριμένα στην παρούσα, αλλά απαιτείται για την ασφαλή εργασία καθ' όλα τα 

στάδια, σύμφωνα με το Νόμο και τη φύση της εν λόγω υπηρεσίας. 

 Να διαθέτει τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και ομαδικής προστασίας των 

εργαζομένων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.  

 Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύει στο προσωπικό του και να συντηρεί τα ανωτέρω εφόδια, κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να βρίσκονται πάντοτε σε πληρότητα και σε καλή κατάσταση.  

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερωθεί και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά την 

παραλαβή και μεταφορά των στραγγισμάτων να τηρεί τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους που 

αφορούν στη λειτουργία των εγκαταστάσεων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ Αγιάς, Φαρσάλων και Ελασσόνας).  

7. Τα βυτιοφόρα οχήματα θα ζυγίζονται σε γεφυροπλάστιγγα πριν και μετά τη φόρτωση και η αμοιβή για 

τα απομακρυνόμενα στραγγίσματα θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη διαφορά βάρους, όπως αυτό θα 

προκύπτει από τα ζυγολόγια. Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, τα βυτιοφόρα θα 

ζυγίζονται δειγματοληπτικά είτε άδεια είτε γεμάτα, σε άλλη γεφυροπλάστιγγα που θα υποδείξει ο 

Σύνδεσμος. Η δαπάνη για όλες τις παραπάνω ζυγίσεις θα βαρύνει τον Ανάδοχο.  

8. Η φόρτωση των στραγγισμάτων θα γίνεται με προσοχή έτσι ώστε να μην επηρεάζεται ο χώρος. 

Οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν εντός του χώρου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ζύγισης από 

υπαιτιότητα του αναδόχου, αυτές οφείλουν να αποκατασταθούν με ευθύνη και δαπάνες του ίδιου, 

ειδάλλως το κόστος των εργασιών θα παρακρατείται από την εκάστοτε αμοιβή του Αναδόχου. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Με μέριμνα του ΦΟΔΣΑ τηρείται Ημερολόγιο Μεταφοράς και Διάθεσης Στραγγισμάτων.  

Η μεταφορά τους θα πιστοποιείται με το «Ημερολόγιο Μεταφοράς και Διάθεσης Στραγγισμάτων», το 

οποίο θα τηρείται με μέριμνα του ΦοΔΣΑ και όπου θα αναγράφονται τα εξής :  

α) στοιχεία ταυτότητας του αυτοκίνητου (αριθμός κυκλοφορίας και ωφέλιμο βάρος / αντίγραφο της 

άδειας κυκλοφορίας θα δοθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης με την 

υπογραφή της σύμβασης)  

β) η διαφορά βάρους που έχει αποτυπωθεί στο ηλεκτρονικό ζυγολόγιο (βάρος του οχήματος πριν από την 

φόρτωση έναντι του βάρους του οχήματος μετά την φόρτωση) και η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 

το μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του οχήματος. Για το σκοπό αυτό το όχημα μεταφοράς θα 

ζυγίζεται σε γεφυροπλάστιγγα πριν και μετά τη φόρτωση.  

γ) ο αριθμός του ηλεκτρονικού ζυγολογίου  
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δ) ο χρόνος φόρτωσης των στραγγισμάτων από τους χώρους που αναφέρονται στην παρούσα και ο 

χρόνος εκφόρτωσης των στραγγισμάτων στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία τους.  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η μεταφορά των στραγγισμάτων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Χ.Υ.Τ.Α. 

ευθύνης του ΦοΔΣΑ μετά από σχετική ειδοποίηση του Υπεύθυνου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 

οχήματα μεταφοράς /βυτιοφόρα σε χρονικό διάστημα το αργότερο δύο ημερών από την ειδοποίηση. 

 

5.3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ»  

Η προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΧΥΤΑ 

Λάρισας, με ελάχιστη παραγγελία 200 tn υλικού/ων, μετά από σχετική ειδοποίηση του Υπεύθυνου. Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς ποσότητες υλικού σε χρονικό διάστημα το αργότερο πέντε (5) 

ημερών από την ειδοποίηση. 

Ο ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα προς προμήθεια υλικά ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό τους από υλικό άριστης ποιότητας. 

Επίσης εγγυάται πως τα προμηθευόμενα υλικά ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση και 

λειτουργία για την οποία προορίζονται.  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου πιθανής 

αστοχίας ή πιθανής ασυμφωνίας με τους όρους των προδιαγραφών του προμηθευόμενου υλικού, τα 

έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές 

του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε ποσότητας υλικού που δεν θα πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας του υλικού, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 

γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως 

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει το υλικό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Σε περίπτωση που οι ως άνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική καταστροφή του 

εξοπλισμού του Φορέα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση επισκευή αντικατάσταση 

αυτού, ενώ ο φορέας διατηρεί κάθε δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ /ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

6.1 Οδηγίες και Αποφάσεις, Εγκρίσεις από τον Εργοδότη  

Όπου στην παρούσα γίνεται λόγος για υποχρέωση του Αναδόχου να λαμβάνει από τον Εργοδότη την 

έγκριση του τελευταίου ή την συναίνεση του ή την συγκατάθεσή του, ο Εργοδότης οφείλει να παράσχει 

αυτές εγκαίρως. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που η σχετική προθεσμία παρέλθει 
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άπρακτη, οι εκ του λόγου τούτου συνέπειες λογίζονται ως μη αναγόμενες στην ευθύνη του Αναδόχου . Ο 

Εργοδότης θα ενεργεί εγκαίρως για την έκδοση οδηγιών και αποφάσεων σχετικά με θέματα που του 

αναφέρει ο Ανάδοχος.  

6.2 Παροχή Υφιστάμενων Στοιχείων 

Ο ΦοΔΣΑ υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν 

τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.  

6.3 Κινητός Εξοπλισμός – Δαπάνες καυσίμων ανταλλακτικών. 

 Ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας θα διαθέσει επί τόπου του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

παροχής υπηρεσιών τον κινητό εξοπλισμό που περιγράφεται στην σχετ. παρ της Μελέτης., σε 

κατάσταση καλής λειτουργίας. 

 Οι δαπάνες καυσίμων, ανταλλακτικών, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών (υπό τις 

προϋποθέσεις της παρ.5.1.4) βαρύνουν τον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 

 Επίσης τον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας βαρύνουν οι δαπάνες καυσίμων του προσφερόμενου 

μηχανολογικού εξοπλισμού του αναδόχου. 

6.4 Έγκαιρη Πληρωμή του Αναδόχου  

Ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το συμβατικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά 

τους όρους του Νόμου και της παρούσας, και το αργότερο σε ένα μήνα από την έγκριση και θεώρηση του 

λογαριασμού πληρωμής. Στο βαθμό που σε ένα μήνα από την ημερομηνία έγκρισης του λογαριασμού ς, ή 

σε κάθε περίπτωση εντός δύο μηνών από την υποβολή του λογαριασμού από τον ανάδοχο, ο Ανάδοχος 

δεν έχει πληρωθεί, τότε έχει το δικαίωμα: 15 ημέρες μετά από την υποβολή γραπτής όχλησης στην 

Υπηρεσία, να διακόψει την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, χωρίς να απαιτείται γραπτή όχληση, ο ανάδοχος 

έχει δικαίωμα να απαιτήσει τόκους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό 

και προσωπικό εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε αντίθετη 

περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 500 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) 

συνολικά ημερολογιακές ημέρες.  

 Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος καθίσταται 

έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 Ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το 

έργο πλημμελώς, παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του και ότι παρουσιάζει επανάληψη 

της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο και να εφαρμόσει τις ανάλογες 

κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, αφού πρώτα τον καλέσει να υποβάλει τις 

απόψεις του εγγράφως. 

 Σε περίπτωση επιβολής προστίμου στον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας για θέματα που αφορούν στις εργασίες 

που αφορούν την υγειονομική ταφή που οφείλεται σε αποδεδειγμένα πλημμελή εκτέλεση των 

καθηκόντων του αναδόχου, τα αντίστοιχα ποσά προστίμων θα αφαιρούνται εξολοκλήρου από την 

αμοιβή του αναδόχου. 

 Σε περίπτωση καταλογισμών σε βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα 

αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 

πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 
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 Σε περίπτωση μη τήρησης έστω και μιας από τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που 

απορρέουν από την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, ειδικότερα δε αυτών που απαριθμούνται 

στην παρ. 5.1 της παρούσας, παρά τις προηγηθείσες έγγραφες παρατηρήσεις των αρμοδίων οργάνων 

του Συνδέσμου στο Ημερολόγιο της εργασίας, επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 

Συνδέσμου οι κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες και θα αφαιρούνται από το ποσό της μηνιαίας 

πληρωμής του Αναδόχου, σε περίπτωση δε που προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο πληρωμής αυτές θα 

εκπίπτουν στο σύνολό τους από την εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

 Για κάθε ημερήσια καθυστέρηση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων θα επιβάλλεται 

μείωση της μηνιαίας συμβατικής αποζημίωσης κατά 1%. 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων πέραν της μίας (1) 

ημέρας και μέχρι πέντε (5) συνεχών ημερών, συνεπάγεται μείωση της μηνιαίας συμβατικής 

αποζημίωσης, κατά 2% για κάθε ημέρα. 

 Καθυστέρηση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων πέραν των πέντε (5) συνεχών 

ημερών δίνει το δικαίωμα στο Σύνδεσμο να αναλαμβάνει, με δικά του μέσα ή με ανάθεση σε 

άλλη επιχείρηση, την ταφή των απορριμμάτων, με χρέωση της σχετικής δαπάνης σε βάρος 

του Αναδόχου. 

•Ο Ανάδοχος, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν 4412/2016. 

 Εάν μετά την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας διακοπεί αυτή περισσότερο από 1,5 μήνα με 

υπαιτιότητα ή εντολή του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη λύση της σύμβασης 

υποβάλλοντας σχετική δήλωση στο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας υποχρεούται 

να προβεί στην εξακρίβωση του περιεχομένου της δήλωσης, μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή 

της, και να τη διαβιβάσει στη Διοίκηση με τις τυχόν παρατηρήσεις του. 

 Εάν η εργασία ματαιωθεί ύστερα από απόφαση των οργάνων του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, η σύμβαση 

θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο. 

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συμβατική αξία των παραδοθέντων 

εργασιών καθώς και αποζημίωση ανάλογη με το όφελος που κατά τεκμήριο θα είχε ο ανάδοχος από 

τις υπόλοιπες συμβατικές ποσότητες. 

 Η αποζημίωση αυτή κανονίζεται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μπορεί να υπερβεί το 7% του 

υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ 

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε τρίτον, μέρους ή του όλου του αντικειμένου της 

σύμβασης, χωρίς προηγούμενη ρητή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Συνδέσμου και υπό την προϋπόθεση ότι ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που 

εγγυώνται, κατά την κρίση του Δ.Σ./Ε.Ε. την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

9.1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 

Ο ΦοΔΣΑ, με απόφασή του θα ορίζει εντός τριών (3) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με 

τον ανάδοχο, για την παρακολούθηση της σύμβασης, ως επόπτη -επιβλέποντα με καθήκοντα εισηγητή 
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υπάλληλο ή εξ. συνεργάτη της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι του ΦοΔΣΑ, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 

σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη -επιβλέποντα είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 

της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και 

εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο καθημερινώς 

ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η 

καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, οι ώρες απασχόλησης.  

Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη -επιβλέποντα της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει 

επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης 

της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, 

εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής και για την πιστοποίηση των μηνιαίων τμηματικών πληρωμών 

του αναδόχου. 

Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του εξοπλισμού του αναδόχου ποικίλλει ανάλογα με τις επικρατούσες 

κάθε φορά συνθήκες, γι' αυτό και δεν προσδιορίζεται επακριβώς. Αυτό που διευκρινίζεται με σαφήνεια 

είναι η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να εκτελεί την εργασία του για το σύνολο των εργασιών 

υγειονομικής ταφής με το απαιτούμενο ημερήσια απασχολούμενο προσωπικό. 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου θεωρείται συντελεσθείσα με την έγκριση της μηνιαίας 

συγκεντρωτικής κατάστασης εκτέλεσης εργασιών- που θα υποβάλει ο ανάδοχος- από την αρμόδια 

Υπηρεσία του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. Αυτή κατ'ελάχιστον θα περιλαμβάνει τον αριθμό απασχολούμενων 

υπαλλήλων κατά ειδικότητα ανά ημέρα και βάρδια, αναλυτική ονομαστική κατάσταση των ημερομισθίων 

του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και οι συνολικές μηνιαίες ώρες εργασίας/απασχόλησης ανά 

ειδικότητα του προσωπικού του και του εξοπλισμού του.  

Ειδικά για την Πιστοποίηση των εργασιών τοπογραφικής αποτύπωσης και παρακολούθησής ανάπτυξης 

του κυττάρου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση σε έντυπη μορφή όλων των απαιτούμενων 

παραδοτέων της παρ. 2.1.4 του τεύχους της Μελέτης. Επιπλέον για την πιστοποίηση των εργασιών 

συντήρησης δικτυών βιοαέριου – Εγκαταστάσεων πυρσών καύσης βιοαερίου- ΦΣΕΒ απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η προσκόμιση Εντύπου σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην παρ. 2.1.5 της Μελέτης περί 

των διενεργηθέντων εργασιών ελέγχου (όπου θα αποτυπώνονται για τα σημεία ελέγχου, η ακριβής 

ημερομηνία, παρατηρήσεις, εργασίες συντήρησης, στοιχεί- πληροφορίες περί αντικατάστασης- αλλαγής 

ανταλλακτικών) καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό Έντυπο παρασχεθεί προς συμπλήρωση από την 

Υπηρεσία. Τέλος για την πιστοποίηση της τοποθέτησης δικτύων βιοαερίου θα κατατίθεται πέραν του 

πίνακα των προβλεπόμενων σχετικών εργασιών συμπληρωμένο με τις αντίστοιχες εκτλεσθείσες 

ποσότητες και αναλυτικό ΄τοπογραφικό σχέδιο εγκατάστασης των οριζόντιων δικτύων βιοαερίου. 

Η συνολική μηνιαία αποζημίωση του αναδόχου θα προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους συνόλων 

των αναλυτικών εργασιών (βάσει των τιμών προσφοράς ανά είδος και κατηγορία εργασιών όπως θα 

αποτυπώνεται στην Οικονομική Προσφορά του) του αναδόχου των Πινάκων των παρ. Α- Ε που 

περιλαμβάνονται στο Μέρος Ι «Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού» στο Τεύχος του Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού. 
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Επισημαίνεται ρητώς ότι ημερήσια απουσία υπαλλήλου του αναδόχου -βάσει του απαιτούμενου 

καθημερινού προσωπικού όπως ζητείται στα τεύχη δημοπράτησης – επιφέρει μείωση στην 

πιστοποιούμενη αποζημίωση του αναδόχου που υπολογίζεται ως εξής: 

6,5 ώρες Χ ωρομίσθιο προσφοράς ανά ειδικότητα.  

Οι μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, εφόσον δε θα περιλαμβάνουν παρατηρήσεις που θα αποτελούν 

παραβάσεις των όρων της σύμβασης, θα χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικό πληρωμής και ο ανάδοχος 

θα μπορεί να καταθέσει το τιμολόγιο εξόφλησής του. Εάν οι μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις 

συνοδεύονται από παρατηρήσεις που συνιστούν κατά τις απόψεις της Υπηρεσίας παραβάσεις όρου ή 

όρων της σύμβασης, τότε θα εξοφλείται μεν το τίμημα του προηγούμενου μηνός, αλλά η μηνιαία 

συγκεντρωτική κατάσταση θα υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή όπου θα υποβάλλονται εγγράφως 

και οι προτάσεις της Υπηρεσίας υπέρ ή κατά για εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη των παρατηρήσεων. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο τέλος κάθε μήνα, και 

ύστερα από τη σύνταξη της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας από τον ΦοΔΣΑ. 

Εντός 10 ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω εργασίες, η ανάδοχος 

εταιρεία θα εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ακολούθως θα συντάσσεται βεβαίωση 

πιστοποίησης εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία του ΦοΔΣΑ. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την λήξη του 

μήνα, εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016151, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

 

9.2. ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 – 3 -4 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής των τμηματικών 

εργασιών/μεταφορών/παραδόσεων/αναλύσεων, με την έκδοση λογαριασμού (τιμολόγιο) που θα 

εκδίδεται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

ΠΕ Λάρισας και στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα υλικού σε tn (τμήματα 2 και 3) ή οι αναλύσεις και 

μετρήσεις που έχουν διενεργηθεί (τμήμα 4). Για τα τμήματα 3και 3 θα προσκομίζεται ταυτόχρονα 

αντίγραφο των αντίστοιχων ζυγολογίων από τη γεφυροπλάστιγγα του ΧΥΤΑ Λάρισας, προκειμένου να 

διευκολύνεται η διασταύρωση των ποσοτήτων που μεταφέρθηκαν/παραδόθηκαν και τιμολογήθηκαν και 

γενικότερα η παρακολούθηση της σύμβασης. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η μεταφορά. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια 

υπηρεσία του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 





 

Σελίδα 129 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 

να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 

ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται 

πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η 

προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα 

ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να 

καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 επιβάλλεται πρόστιμο 5% 

επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο 

χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

 

Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 
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1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του Ν. 4441/16 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
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την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 

που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής. 

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

12.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης  

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και 

αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο.  

12.2 Λάθη / Ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου  

Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της Σύμβασης, 

αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της 

Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι 

διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.  

12.3 Ανωτέρα βία  

12.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα 

οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

αντισυμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, κατά το μέρος που παρεμποδίζονται από γεγονότα ή περιστατικά. Το παραπάνω δικαίωμα 

υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τη 

Σύμβαση.  

12.3.2 Η μη εκπλήρωση των ως άνω παρεμποδιζομένων συμβατικών υποχρεώσεων δεν δημιουργεί 

δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 

υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 

γεγονότων ή περιστατικών, ή αφορούν συμβατικές εργασίες που υλοποιήθηκαν, μη παρακωλυθείσες από 

τα εκδηλωθέντα περιστατικά ανωτέρας βίας.  

12.3.3 Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεση των καθηκόντων 

του όπως αυτοί προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το νόμο ή την 

Σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της Σύμβασης, ο 

Εργοδότης μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.  

Τέλος, ισχύουν ότι ορίζεται στο άρθρο 204 του Ν.4412/2016  

12.4 Εκτέλεση της Σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας  

Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά θα ανακύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν θα δίνει το 

δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των 
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καθηκόντων του, όπως αυτές προβλέπονται στη Σύμβαση. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί για τέτοιο λόγο τη 

συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του, ο Εργοδότης θα έχει 

το δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 11 κατωτέρω 

της Σ.Υ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. 

(ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1) 

13.1 Ασφάλιση Αστικής ευθύνης  

Ο Ανάδοχος και χωρίς τούτο να περιορίζει καθόλου τις ευθύνες και υποχρεώσεις του σύμφωνα με την 

Σύμβαση οφείλει να ασφαλίσει προσωπικό, μηχανήματα, υλικά, τρίτους και το Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

μετά των Πυρσών Καύσης Βιοαερίου, με δικές του δαπάνες με βάση τις διατάξεις της ελληνικής 

νομοθεσίας και το παρόν άρθρο.  

Οι ασφαλίσεις αυτές, θα πραγματοποιηθούν κυρίως, μέσω δύο ασφαλιστηρίων συμβολαίων δηλαδή του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου του χώρου και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης, με την 

διευκρίνιση ότι επιτρέπεται η ενοποίηση των δύο αυτών συμβολαίων σε ένα, υπό την προϋπόθεση ότι 

ικανοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές απαιτήσεις.  

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 

ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για: σωματικές βλάβες, ψυχική 

οδύνη, ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ή και ζώα, που προκαλούνται καθ' όλη την διάρκεια 

και εξαιτίας των εργασιών εκτέλεσης της Σύμβασης, οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφ' όσον εκτελούνται 

στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.  

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών, και θα λήγει με την οριστική 

παραλαβή, την ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιήσει γραπτά ο Φορέας, στην ασφαλιστική εταιρεία.  

Εάν μετά την ημερομηνία περάτωσης της Σύμβασης, προκύψει ανάγκη επισκευής, συντήρησης, ή άλλης 

σχετικής ρύθμισης, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και 

απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου 

ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. Η ασφάλιση αυτή πρέπει να είναι με τους 

ίδιους όρους, όπως και η αρχική και με διάρκειά της όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών 

επισκευής, συντήρησης κ.λ.π.  

Στο ασφαλιστήριο των παραπάνω παραγράφων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι :  

 Ο Εργοδότης θα είναι συνασφαλισμένος.  

 Τα ασφαλιστήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν, τροποποιηθούν, ή λήξουν χωρίς την γραπτή, με 

συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής 

εταιρείας τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον εργοδότη.  

 Ο Ανάδοχος, το προσωπικό του καθώς και όλοι οι σύμβουλοι και συνεργάτες του, θεωρούνται 

τρίτα σαν πρόσωπα.  

 Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται η ευθύνη του Φορέα που απορρέει από το άρθρο 922 του 

Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος).  

 Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στον Εργοδότη τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου επί τόπου, 

οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα. Διαφορετικά ο Εργοδότης, χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να 

συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής του, στο όνομα, για 
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λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή 

και για λογαριασμό του, ως πληρεξούσιος.  

 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, οι 

εργασίες, σε οποιαδήποτε φάση και εάν βρίσκονται, θα ασφαλισθούν έναντι όλων των 

ενδεχομένων κινδύνων ως προς την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τον Εργοδότη και τα έξοδα 

της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

13.2 Γενικοί όροι των ασφαλίσεων  

Για την ασφάλιση του Χ.Υ.Τ.Α. και την ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ισχύουν οι ακόλουθοι 

όροι:  

α) ο Ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης, αλλά όχι 

αργότερα από δέκα (10) ημέρες μετά από την υπογραφή της Σύμβασης, να παραδώσει στον Εργοδότη 

σχέδιο(α) ασφαλιστηρίου (ων) συμβολαίου (ων) προς έγκριση των όρων του (ων).  

Το(α) ασφαλιστήριο(α) συμβόλαιο(α) οφείλει(ουν) να είναι απολύτως συμβατό(α) με τις απαιτήσεις της 

Σύμβασης και τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, κ.λ.π. Η έγκριση από την πλευρά 

του Εργοδότη έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών 

συμβάσεων, καλύπτουν τους όρους της Σύμβασης και των συμβατικών τευχών.  

β) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγκριση του(ων) σχεδίου(ων) ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει 

στον Εργοδότη το(α) ασφαλιστήριο(α) συμβόλαιο(α). 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πέραν των 20 ημερών από την 

έγκριση, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

αμελεί ή αρνείται να καταβάλει στην ασφαλιστική εταιρεία το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο 

Εργοδότης για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δικαιούται να 

καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να τα παρακρατήσει από 

το λαβείν του σύμφωνα με τα προηγούμενα,  

γ) Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και 

ευθύνες του Εργοδότη που απορρέουν από την Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από 

τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π. και ο 

Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή /και 

πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων, υπό τον όρο φυσικά ότι η 

σχετική ευθύνη του για τις ασφαλιζόμενες ζημίες και τις αιτίες που τις προκάλεσαν απορρέει από την 

Σύμβαση με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.) ΠΕ Λάρισας.  

δ) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τις παραπάνω 

ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά η βλάβη για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος, οφείλει να το πράξει και ο Εργοδότης δικαιούται να 

παρακρατήσει από το λαβείν του Αναδόχου ή από εγγύηση του οποιασδήποτε φύσης τα ποσά που κατά 

τη κρίση του απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης.  

ε) ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί τους ασφαλιστές για αλλαγές στη φύση, στην έκταση ή στο 

πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών και να εξασφαλίζει την επάρκεια των ασφαλίσεων ανά πάσα στιγμή, 

σε συμφωνία με τους όρους της Σύμβασης και ιδιαίτερα με το συμβατικό τίμημα οφείλει δε όποτε 

απαιτείται, να επιδεικνύει στην αρμόδια υπηρεσία (Α.Υ.) τα εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις 

αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων ασφαλίστρων.  

στ) Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει 

υπ' όψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λ.π., που ισχύουν εκάστοτε 
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και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα (π.χ. ΝΔ. 400/70, Ν.489/76, Ν1256/82, Ν.1418/84, ΠΔ.609/85, ΠΔ 

218/99 κ.λ.π.).  

ζ) Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λ.π., υπόκεινται 

σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση από τον Εργοδότη.  

η) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές από τον Εργοδότη, 

ο Εργοδότης δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Παρόχου τα πιο πάνω ασφαλιστήρια 

και να παρακρατήσει (έντοκα με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων είτε από το 

λαβείν, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Παρόχου.  

13.3 Υποχρεωτικοί όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων  

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν στα μηχανήματα τις εργασίες και τις υπηρεσίες που θα 

παρέχει ο Ανάδοχος και της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα περιέχουν οπωσδήποτε τους εξής όρους:  

α) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν δύναται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς γραπτή 

ειδοποίηση διορίας εξήντα (60) ημερών με συστημένη επιστολή από την ασφαλιστική εταιρεία τόσο προς 

τον Ανάδοχο όσο και προς τον Εργοδότη ή χωρίς έγκριση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΦΟΔΣΑ) ΠΕ Λάρισας. 

β) σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του εξοπλισμού ο Ανάδοχος μεταβιβάζει και εκχωρεί στον 

Εργοδότη εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεων του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, απαλλασσόμενος έτσι 

από κάθε σχετική ευθύνη έναντι του Εργοδότη.  

Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται στον Εργοδότη ύστερα από σχετική αίτησή του, χωρίς να χρειάζεται 

έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου.  

γ) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του Εργοδότη των υπαλλήλων 

του, συμβούλων και συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθελημένη των προσώπων αυτών.  

δ) σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, οι Χ.Υ.Τ.Α. σε 

οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκονται μπορεί να ασφαλιστούν έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων 

από τον Εργοδότη και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

13.4 Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

Τα όρια αποζημίωσης των ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι, ανά 

περιστατικό, τα ακόλουθα:  

 για υλικές ζημίες θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν 

ζημιωθέντων τρίτων: Ευρώ 200.000 (διακόσιες χιλιάδες),  

 για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ' άτομο και ατύχημα Ευρώ 500.000 (πεντακόσιες 

χιλιάδες),  

 για σωματική βλάβη ή θάνατο μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

παθόντων Ευρώ 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες),  

 ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης Ευρώ 1.000.000 (ένα 

εκατομμύριο).  

Τα ποσά αυτά θα αυξάνονται κατά περίπτωση (αυξημένων κινδύνων, χρονικής διάρκειας, ασφαλιζομένου 

κεφαλαίου κ.λ.π.) και θα αναθεωρούνται στις επετείους της Σύμβασης, σύμφωνα με το μέσο όρο 

συντελεστή αναθεώρησης με βάση τους δείκτες του ΙΚΑ.  
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Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα περιλαμβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι:  

 Εργοδότης, το εν γένει προσωπικό του, οι τυχόν σύμβουλοί του και το προσωπικό τους 

θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης 

ευθύνης έναντι αλλήλων.  

 Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του 

Αναδόχου ή του Εργοδότη και του προσωπικού τους, στη περίπτωση που η βλάβη ή ζημία 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του προσωπικού τους, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 

κατασχέσεων κ.λ.π. που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που 

αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών καλύπτεται η εκ του άρθρου 

922 του Αστικού Κώδικα απορρέοντα ευθύνη του Φορέα(ευθύνη προστήσαντος).  

Διευκρινίζεται ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν απαιτείται για 

την κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν εργασιών συντήρησης ή 

επισκευής οφείλει να υποβληθεί πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών.  

13.5 Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου  

Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή καταστροφή, μερική ή ολική, που 

οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. τυχαία περιστατικά, ελαττωματικά υλικά, 

λανθασμένη εργασία, θεομηνία και έκτακτα καιρικά φαινόμενα κλπ.).  

Η ασφάλιση θα είναι στη συνολική αξία της Σύμβασης (εξοπλισμός, υλικά, υπηρεσίες κλπ.) 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από 

τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, 

σύμφωνα με την πραγματική αξία της Σύμβασης και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της 

υπασφάλισης. 

ΛΑΡΙΣΑ  23 / 06 / 2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΕΕΣ 
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