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ΔΙΙΖΛΗΘΖ 
ΓΖΚOΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΘΖ 
ΔΙΙΑΓΑ 

 
ΓΖΚΟΣΗΘΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 
– ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΑΑΑΓΡΗΛΗΟΤ ΑΓΡΗΛΗΟΤ 
 

Δκηέλεζη  
Τπηρεζίας: 

 
 

Αζθάλιζη οτημάηων 
Γ.Δ.Τ.Α. ΑΓΡΗΛΗΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 
 

 
 
ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: 
 

13.263,74 €  
 
 

 
Ίδιοι πόροι 

 

 ΑΓΡΗΛΗΟΤ   

 

  

  

  

  

ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΗΗ 
  

  

  

  

--  ΣΣεερρλληηθθήή  ΠΠεεξξηηγγξξααθθήή  

--  ΠΠξξννυυππννιιννγγηηζζκκφφοο  

--  ΠΠξξννδδηηααγγξξααθθέέοο//ΑΑππααηηηηήήζζεεηηοο//ΤΤππννρρξξεεψψζζεεηηοο  
  



 2 

--  ΣΣεερρλληηθθήή  ΠΠεεξξηηγγξξααθθήή  
 

Η Τπεξεζία αθνξά ηελ παξνρή αζθάιεηαο ζε θάζε φρεκα πνπ ιήγεη ε 

αζθάιεηά ηνπ.  Μεηά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζα 

αλαλεψλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν γηα ρξνληθή δηάξθεηα ελφο έηνπο, θαη κε ηηο 

παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

1. Για όλα ηα οτήμαηα (με ηα καηώηαηα όρια σποτρεωηικής 

αζθάλιζης) 

1.  Αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ 

σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ θαηά άηνκν 1.220.000,00 € 
Τιηθέο δεκηέο θαηά άηνκν 1.220.000,00 €  

2.  αζθάιηζε πξνζσπηθνχ αηπρήκαηνο εκεξήζην επίδνκα λνζειείαο 15,00 
€ ηαηξνθαξκαθεπηηθά έμνδα 300,00 € αζθαι/λν θεθάιαην =15.000,00 € 
3.  αζθάιηζε λνκηθήο πξνζηαζίαο = αζθαι/λν θεθάιαην =3.000,00 € 

4. αζθάιηζε ζξαχζεο θξπζηάιισλ = αζθαι/λν θεθάιαην = 1.800,00 € 
5. αζθάιηζε θαιππηφκελνπ νρήκαηνο απφ αλαζθάιηζην φρεκα αζθαι/λν 

θεθάιαην = 100.000,00€ 
6. Φηιηθφο δηαθαλνληζκφο (.Α.Π.) 
  

Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/2016 κε απεπζείαο αλάζεζε θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
απνθιεηζηηθά ηε κηθξφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή. Η ζχκβαζε πνπ ζα 

ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα δχν (2)  εηψλ.  
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--  ΠΠξξννυυππννιιννγγηηζζκκφφοο  ((ηηηηκκννιιφφγγηηνν))  ΓΓΔΔΤΤΑΑΑΑ  

ΓΔΤΑ  ΑΓΡΗΛΗΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΗΘΑ  ΚΔΑ 

ΔΣΟ 
ΘΣΖΔΩ 

ΦΟΡΟΙΟΓΗΘΖ 
ΗΥΤ ΑΡ.ΘΤΘΙ Σ Τ Π Ο   

ΤΛΟΙΗΘΟ 
ΔΣΖΗΟ ΠΟΟ 
ΑΦΑΙΗΣΡΩΛ 

ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

Γ Η Θ Τ Θ Ι Α 

26/3/1997 50 θπβηθά ΚΑΒ 1501 ΓΗΘΤΘΙΟ HONDA  75,15 

1/1/2000 50 θπβηθά ΚΑΒ 3340 ΓΗΘΤΘΙΟ YAMAHA 75,15 

3/9/2021 125 θπβηθά ΣΖΔ 807 ΓΗΘΤΘΙΟ HONDA  110,15 

3/9/2021 125 θπβηθά ΣΖΔ 808 ΓΗΘΤΘΙΟ HONDA  110,15 

3/9/2021 125 θπβηθά ΣΖΔ 810 ΓΗΘΤΘΙΟ HONDA  110,15 

ΤΝΟΛΟ 480,75 

Α Τ Σ Ο Θ Η Λ Ζ Σ Α 

22/2/1989 36 ΑΗΕ 1181 ΦΟΡΣΖΓΟ MERCEDES ΒΤΣΗΟ 374,71 

25/10/1989 10 ΑΗΕ 1179 ΦΟΡΣΖΓΟ SEAT- INCA 192,54 

21/8/1997 40 ΑΗΕ 1196 ΦΟΡΣΖΓΟ  MERCEDES ΑΛΑΣΡΔΠOMENO 374,71 

18/4/1995 17 ΑΗΕ 1072 
ΦΟΡΣΖΓΟ NISSAN  ΑΛΟΗΘΣΟ 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ 265,48 

20/2/2001 72 ΑΗΕ 3901 
ΦΟΡΣΖΓΟ NISSAN  ΑΛΟΗΘΣΟ 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ 458,15 

7/2/2002 15 ΑΗΕ 1073 

ΦΟΡΣΖΓΟ NISSAN ΘΙΟΤΒΑ 

ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ 248,93 

3/4/1998 17 ΑΗΕ 1195 ΦΟΡΣΖΓΟ 4Υ4 ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ MAZDA  265,48 

3/4/1998 17 ΑΗΕ 6551 ΦΟΡΣΖΓΟ TOYOTA ΑΛΟΗΘΣΟ ΠΔΣΡ. 265,48 

7/1/2003 16 ΑΗΕ 6771 
ΦΟΡΣΖΓΟ NISSAN  ΑΛΟΗΘΣΟ 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ 265,48 

30/1/2003 10 ΑΗΕ 6614 ΦΟΡΣΖΓΟ SEAT INCA  192,54 

9/1/2003 17 ΑΗΕ 6593 ΦΟΡΣΖΓΟ MAZDA  265,48 

8/1/2003 220 ΚΔ 74711 ΑΠΟΦΡΑΘΣΗΘΟ ΒΤΣΗΟ ΛΈΟ 217,61 

19/9/2003 12 AIK 6028 SEAT - ALABRA (ΚΗΘΣΖ ΥΡΖΖ) 199,76 

1/2/2005 16 AIK 8421 NISSAN PICK UP - ΦΟΡΣΖΓΟ  265,48 

19/10/2005 18 ΑΗΚ 3566 ΦΟΡΣΖΓΟ ISUZU 265,48 

24/7/2007 8 ΑΗΛ 6888 SEAT - IBIZA  192,06 

20/6/2011 8 ΑΗΛ 6890 SEAT - IBIZA  192,06 

9/2/2018 9 ΑΗΡ 7396 SUZUKI BALENO  ΔΠΗΒΑΣΗΘΟ 198,24 

9/2/2018 9 ΑΗΡ 7395 SUZUKI BALENO ΔΠΗΒΑΣΗΘΟ 198,24 

9/2/2018 15 ΑΗΡ  7397 FIAT FULLBACK ΦΟΡΣΖΓΟ 248,93 

9/2/2018 15 ΑΗΡ 7398 FIAT FULLBACK ΦΟΡΣΖΓΟ 248,93 

9/2/2018 15 ΑΗΡ 7399 FIAT FULLBACK ΦΟΡΣΖΓΟ 248,93 

26/4/2018 14 ΑΗΡ 7910 FORD TRANSIT 253,21 

26/4/2018 14 AIΡ 7912 FORD TRANSIT 253,21 

ΤΝΟΛΟ 6.151,12 

   
ΤΝΟΛΟ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 29 ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟΤ 6.631,87€ /έηος 
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  --  ΠΠξξννδδηηααγγξξααθθέέοο//ΑΑππααηηηηήήζζεεηηοο//ΤΤππννρρξξεεψψζζεεηηοο  
 
-   Μεηά απφ ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ κε απφθαζε ηνπ Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Α. 

ζα θεξπρζεί ν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο. Η απφθαζε απηή  ζα  θνηλνπνηεζεί 
ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  
- Με έγγξαθν/πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ζα θιεζεί ν 

πξνζσξηλφο κεηνδφηεο λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεζκεχηεθε κε 
ηελ ππεχζπλε δήισζή ηνπ λα ππνβάιεη φηαλ ηνπ δεηεζνχλ. Με ηελ  

έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ην 
Νφκν, ζα ηνπ θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ζα πξέπεη  λα 
πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

 
- Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε πέληε ηνηο 
εθαηφ (5%)  επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή 

επηζηνιή. Η εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ παξαιαβή 
ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ή κεηά απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο ζε 

θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 302 παξ. 8) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ βάζε 
Ν.4782/2021. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ είζπξαμε ησλ ρξεκάησλ:  
1.  Σηκνιφγην. 

2.  Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο. 
3. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ 
πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, ή ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο 

απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ, θιπ), 
φηαλ πξφθεηηαη γηα  λνκηθφ πξφζσπν. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη' αίηεζε ηνπ εξγνδφηε 
θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. 

 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

 
α) Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο 
εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, Δπαγγεικαηηθψλ, 
Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, φπσο ηα ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ, ΠΔΓΜΔΓΔ, TEE θιπ. 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 
Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ 
ζα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζχκθσλα κε 

ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία 
 

- Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 
αθφινπζεο θξαηήζεηο:  
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 

θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
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επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη (ηξνπνπνίεζε κε ην άξζξν 
43 ηνπ Ν.4605/2019)] 

β) Κξάηεζε 0,06%  επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο  (πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
αλεμαξηήησο πνζνχ θαη ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 

20%) ππέξ  «Αξρή εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ» (Α.Δ.Π.Π.) 
[άξζξα 347 & 350 Ν. 4412/2016, ΚΤΑ 1191/14-3-2017 (ΦΔΚ 969/22-3-
2017)]. Οη αλσηέξσ θξαηήζεηο ηξίησλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ 

εμφθιεζε ηνπ πξψηνπ παξαζηαηηθνχ πνπ ζα εθδψζεη ν αλάδνρνο.  
 

-  ηελ πεξίπησζε πνπ λέα νρήκαηα ή κεραλήκαηα πεξηέιζνπλ ζηε θαηνρή 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Αγξηλίνπ, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο χκβαζεο πνπ ζα πξνθχςεη 
απφ ηελ κειέηε απηή , απηά ζα αζθαιηζηνχλ ζηελ ίδηα εηαηξεία.     

Αληίζηνηρα , φζα  νρήκαηα δηαγξαθνχλ ή αθηλεηνπνηεζνχλ , κεηά απφ 
εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία , ζα ζηακαηήζεη 

θαη ε αζθάιηζή ηνπο.   
 
- Η πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη 

ζε είκοζι ηέζζερις (24) μήνες απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ή θαη 
έσο ηελ ηπρφλ παξάηαζε πνπ εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα, ή 

ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ Ν.4412/2016.  
Η παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ν 

νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδείμεη θάζε παξαδηδφκελν ζηνηρείν. Δάλ 
θαηά ηελ παξαιαβή (ηνπ φπνηνπ παξαδνηένπ) δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηα 
εγθξηλφκελα, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ηνπ 

παξαιακβαλφκελνπ είδνπο.  
 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί κε έγγξαθν ηνπ ζηελ ΓΔΤΑΑ 
ακέζσο θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη 
απηή ηελ ζχκβαζε. Η απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ 

ηνλ Αλάδνρν. 
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ν Αλάδνρνο ζα θάλεη θάζε πξνζπάζεηα λα 

έξζεη ζε επαθή κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΓΔΤΑΑ ψζηε λα εγθξίλνπλ ηα 
κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Δθφζνλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ν 
Αλάδνρνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζηα απαηηνχκελα έμνδα θαη 

λα ππνβάιιεη άκεζα ζηελ ΓΔΤΑΑ γξαπηή ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ 
ελεξγεηψλ απηψλ.  

- Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε  κε 
επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε, θαη αλαιακβάλεη φιεο ηηο 

επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε.  
 

- Αλ ν Αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ 
απηνχ (ηνπ εξγνδφηε) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε 
ηε χκβαζε. Δάλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, 

απεπζχλεηαη ζηνλ εξγνδφηε δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο. 
- Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα 

πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη 
παξάιιεια ζε εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε. 
- Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε 

απηήο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε 
ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη 
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δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο 
ΓΔΤΑΑ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε 

ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ  
- Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, ζηνηρεία, ειεθηξνληθά αξρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα 

ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα 
αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ 
λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα 

παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ή αιιηψο θαηά 
ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. 

- Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
- Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία (ζε 
ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ θιπ.), γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
- Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο ΓΔΤΑΑ, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ 

Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηεινχκελε ζχκβαζε. 
- Σα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΓΔΤΑΑ 

ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη είηε κε θαμ, κε ηαρπδξνκείν, κε e-mail  είηε 
λα επηδίδνληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο ΓΔΤΑΑ, θαη, (πάληνηε) λα 

πξσηνθνιινχληαη.  
 

- Δθφζνλ ν Αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο 

εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εξγνδφηε ε εγγχεζε 
θαιήο εθηέιεζεο. Η ΓΔΤΑΑ δηθαηνχηαη λα δηαιχζεη ηε χκβαζε, ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ δελ νινθιεξσζεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, φηαλ 
απηή δελ έρεη ιπζεί πξφσξα γηα  θάπνηνλ απφ ηνπο λφκηκνπο ιφγνπο, ε 

ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ε 
ζπλνιηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία κε φιεο ηηο ζρεηηθέο παξαηάζεηο. 
- Η ΓΔΤΑΑ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηήλ ηελ 

χκβαζε εάλ δελ εγθξίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απηφο 
ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο χκβαζεο. 
- Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ΓΔΤΑΑ θαη ηνπ Αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα 
ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Η δηνηθεηηθή θαη ε 

δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθηφο 
θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Νφκν. 

- Ο Αλάδνρνο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππνρξεψλεηαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Νφκνπο, ηα Γηαηάγκαηα  θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ 
Κξάηνπο , ηηο Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη Γηαηαγέο, θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο 

απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε Γεκνηηθήο ή Γεκφζηαο Αξρήο πνπ ζα αλαθέξνληαη 
θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηνλ Αλάδνρν θαη γηα 

ηηο εθηεινχκελεο απφ απηφλ ππνρξεψζεηο. 
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Προζκομιδόμενα δικαιολογεηικά.  

 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ππνρξενχληαη επί πνηλή αθπξφηεηαο θαη 

απαξάδεθηνπ ηεο ζπκκεηνρήο λα θαηαζέζνπλ ηα παξαθάησ έγγξαθα: 
 
α) Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ (με γνήζιο σπογραθής) 

κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη έιαβαλ γλώζε ηωλ όξωλ ηεο κειέηεο  θαη 
ηνπο απνδέρνληαη πιήξωο θαη αλεπηθύιαθηα, θαη, όηη δύλαληαη λα 

εθηειέζνπλ ηελ ππεξεζία πνπ δεηείηαη κε ηνπο όξνπο πνπ ηίζεληαη. 
 

β) Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ (με γνήζιο σπογραθής) 

κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: «Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο 

ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:  δύλακαη λα   πξνζθνκίζω ζηελ 

Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο  Αγξηλίνπ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

Φνξνινγηθή Ελεκεξόηεηα,  Αζθαιηζηηθή Ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ 

Ν.4412/2016) ,  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ.  [Η ππνρξέωζε αθνξά ηδίωο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο 

εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζωπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. 

θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλωλύκωλ εηαηξεηώλ 

(Α.Ε.), ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ], εθόζνλ πξόθεηηαη γηα  λνκηθό πξόζωπν, απνδεηθηηθά 

έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ (άξζξν 93 ηνπ 

Ν.4412/2016, ζύζηεκα δηαρείξηζεο πηζηνπνίεζε ISO ζε ηζρύ θαη ηέινο 

απνδεηθηηθό έγγξαθν όηη είκαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών κειώλ άκεζνπ 

δηαθαλνληζκνύ δεκηώλ από ηξνραίν αηύρεκα (Σ.Α.Π.) έηνπο 2020,  όηαλ 

απηά ζα κνπ δεηεζνύλ από ηελ Υπεξεζία»  

 

γ) ην ζπλεκκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θιεηζκέλν ζε μερσξηζηφ  

ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ 

αζθάιηζε νρεκάησλ ΓΔΤΑ Αγξηλίνπ» 

 

Σα αλσηέξσ α, β και γ  δηθαηνινγεηηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάθειν θαη ζα 

ζηαινχλ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Αγξηλίνπ Γ. Βφηζε 7, Αγξίλην 

30131 ζηνλ 2ν φξνθν (πξσηφθνιιν) ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα 

αλαθέξεη «Τπνβνιή Πξνζθνξάο γηα ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο 

«Αζθάιηζεο Ορεκάησλ ΓΔΤΑ Αγξηλίνπ»  ν κηθξφηεξνο ζθξαγηζκέλνο 
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θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα εκπεξηέρεηαη ζηνλ κεγαιχηεξν, 

(ζπλνιηθά έλαο θάθεινο).  

 

 

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ 08/02/2022 ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ 

 

 

 

 

Αγιαΐα Φχζζα 

 

 

 

 

 

 

 

Υξηζηφθνξνο Κσζηάθεο 

Γεληθφο Γηεπζπληήο  

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 
Π.Δ. 

 

 


