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Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..500/2018..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..40ης/12-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..12η ∆εκεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..12:30.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου,
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.
42487/7-12-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 8ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση πρακτικού
-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς πολιτών, για
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις»,
συνολικού ποσού 74.358,63€, συµπ/νου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 22ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.):
«ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή
ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 23ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση µελέτης,
κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού
διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 24ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση µελέτης,
κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”».
ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2019».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση, α) της µελέτης 05/2018 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
υπηρεσιών του τµήµατος προµηθειών και διαχείρισης υλικών για «Προµήθεια
ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆, αυτού, για τα έτη 2018-2019, συνολικού
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προϋπολογισµού 77.131,96 συµπ. ΦΠΑ 24% (CPV): 39830000-9 - Α∆ΑΜ:
18REQ003903554
β) των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
Προσφορών του ∆ιαγωνισµού».
 ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την
«Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων»».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Συντήρηση και
Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και
∆εξαµενών Πόσιµου Νερού»». Αποσύρεται από την Η∆
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Μελέτης και όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Ανταλλακτικών-Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α) της 25/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, β) των όρων διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φρέσκου
Παστεριωµένου Γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος
2019». Αποσύρεται από την Η∆
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Καλαφατέλης Ιωάννης
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Στάικος Θεόδωρος
Τσούκας Παναγιώτης
Κριεµάδης Στέφανος
Καρασαρλής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..500/2018..
 ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την
«Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων»».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
Έχοντας υπόψη:
1)
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Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του
N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): Μεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των

ΑΔΑ: 63ΛΤΩ93-0ΔΓ

αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018): «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) …, δ1) Αποφασίζει
αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών,
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
2) Το
εδ.
1
του
ίδιου
άρθρου
203
του
Ν.
4555/18
«(Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος) … ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών
και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό
πιστώσεων, …»,
2) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”
3) Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α’/5.8.2016)
4) Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
5) Την 382/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε
η σκοπιµότητα διενέργειας (αναγκαιότητας) της «Προµήθειας Υπηρεσίας
Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων Έτους 2018»
6) Το µε αρ. πρωτ. 39275/13.11.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος για Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για Προµήθεια
Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων Έτους 2018 (Α∆ΑΜ:
18REQ003996709 2018-11-13).
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του ∆ήµου, για την έγκριση:
1. Της υπ’ αρ. 53/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος µε τίτλο
«Προµήθεια
Υπηρεσίας
Μεταφοράς
Ογκωδών
Απορριµµάτων»
ενδεικτικού προϋπολογισµού 71.039,60€ και µε πρόβλεψη δικαιώµατος
προαίρεσης έως 35.519,80€.
2. Των όρων της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού που συνέταξε το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
3. Τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών
του διαγωνισµού.

Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων”
 Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α’/5.8.2016)
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 Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
 Την 382/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίθηκε η σκοπιµότητα διενέργειας (αναγκαιότητας) της «Προµήθειας
Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων Έτους 2018»
 Το µε αρ. πρωτ. 39275/13.11.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος για Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για
Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων Έτους
2018.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 2 ΛΕΥΚΗ
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Κριεµάδη και Καρασαρλή για τους λόγους
που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 53/2018 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος µε
τίτλο «Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων»
ενδεικτικού προϋπολογισµού 71.039,60€ και µε πρόβλεψη δικαιώµατος
προαίρεσης έως 35.519,80€.
2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, ως
κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άγιος Στέφανος, …/…/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630
email: milonas@dionysos.gr

Αριθµ. Απόφαση:
Αριθµ. Πρωτ.:

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη ανοικτού διαγωνισµού άνω των ορίων για την υπηρεσία
µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Διονύσου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1

Πόλη

Αγίος Στέφσανος

Ταχυδρομικός Κωδικός

14565

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL305 – Ανατολική Αττική

Τηλέφωνο

2132030600-1

Φαξ

2132030630

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dimsxeseis@dionysos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μυλωνάς Χαράλαμπος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.dionysos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.dionysos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού αποτελεί
«μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.4412/2016 και
ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση υποτομέας ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων
υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα
αναρτηθεί
στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
Διονύσου
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες την διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
δ)
H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν
είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα
εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο
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ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.-∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους
σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους
χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής:
1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
2. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
3. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α
για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών του Π∆ 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο
κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο,
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
µέσω του Συστήµατος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το
αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο
ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου. Η δαπάνη
για την εν σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.:20.6277.0006, αναλυτικά ως ακολούθως:
 Το χρηµατικό ποσό των 1.000,00€ θα βαρύνει τον οικείο προϋπολογισµό
στο ο.ε 2018
 Το
υπολειπόµενο
χρηµατικό
ποσό
των
105.559,40€
(συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης 50%) θα βαρύνει, µε
πρόβλεψη, τον οικείο προϋπολογισµό στο ο.ε. 2019.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί η προµήθεια Υπηρεσιών Μεταφοράς Ογκωδών
Απορριµµάτων και αφορά σε εργασίες που θα εκτελούνται εντός των γεωγραφικών
ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου για την αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά –
αρπάγες, λειτουργίας κάδων µπαζών χωρητικότητας τύπου 10 m3 (έκαστος), και
αποκοµιδή µπαζών κατεδαφίσεων από οδούς και διάφορα σηµεία του ∆ήµου που
αυτά είναι αφηµένα.
Αναλυτικότερα, αντικείµενο της παρεχόµενης υπηρεσίας είναι:
Α) Η συλλογή των ογκωδών αντικειµένων, π.χ. στρώµατα, έπιπλα, κλπ, µε τη χρήση
µηχανικών µέσων (φορτηγό µε αρπάγη) και τη µεταφορά τους σε χώρο που θα
υποδεικνύεται από την Υπηρεσία, εντός των ορίων του ∆ήµου.
Σχετικά, απαιτείται η προµήθεια υπηρεσίας φορτηγού αυτοκινήτου µε αρπάγη,
ενδεικτικής δυναµικότητας 15 m3 (+/-10%) µαζί µε οδηγό - χειριστή, από ανάδοχο
(που θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και προσωπικό) - Απόφαση 382/2018 του
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν λόγω
“Προµήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων Έτους 2018”.
B) Η λειτουργία κάδων (συλλογής-επεξεργασίας-διάθεσης) µπαζών και στις 7
∆ηµοτικές Ενότητες σε διάφορα σηµεία της πόλης, όπως σε κοινόχρηστους χώρους
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου, στα νεκροταφεία, κλπ. Ο
∆ήµος δεν διαθέτει τέτοιους κάδους ως εξοπλισµό, όπως επίσης δεν διαθέτει το
κατάλληλο όχηµα (γερανοφόρο) ανύψωσης και µεταφοράς τους. Απαιτείται η
ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο της σχετικής υπηρεσίας τοποθέτησης του
κατάλληλου εξοπλισµού (κάδοι) συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής υπηρεσίας
µεταφοράς τους για την και διαχείριση του περιεχοµένου τους για την απόρριψη.
Πρόκειται για container τύπου σκάφης (skip container) χωρητικότητας τύπου 10m3 Απόφαση 382/2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η
σκοπιµότητα της εν λόγω “Προµήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών
Απορριµµάτων”.
Γ) Η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση µπαζών κατεδαφίσεων από χώρους που
ευρίσκονται ήδη αφηµένα πχ έµπροσθεν των Λατοµείων ∆ιοµήδη στην ∆Ε ∆ιονύσου
ή αλλού στον ∆ήµο.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 90511000-2 µε τίτλο “Υπηρεσίες
αποκοµιδής απορριµµάτων”,

Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα:
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ΤΜΗΜΑ 1 : «ΟΜΑ∆Α Α», εκτιµώµενης αξίας 46.730,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 2 : « ΟΜΑ∆Α Β», εκτιµώµενης αξίας .10.560,00 πλέον ΦΠΑ .24%
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.039,60€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 57.290,00 ΦΠΑ
:€13.749,60).

Καθώς και δικαιώµατος προαίρεσης, ποσού 35.519,80 (προϋπολογισµός δικαιώµατος
προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ: € 28.645,00 ΦΠΑ : €6.874,80). Το δικαίωµα προαίρεσης
κατά την κατακύρωση της σύµβαση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12)µήνες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφοράς, µόνο βάσει τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016, για το σύνολο των υπηρεσιών ή για το σύνολο κάθε διακριτού
τµήµατος, δηλαδή για το σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α, ή το σύνολο του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
− 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) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων
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) «Προσαρµογή της 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 ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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 ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
− του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
− 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 ∆ηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
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− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 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 ∆ιατάκτες”
− της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
− της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
− του N. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄),Αναδιοργάνωση της
δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών.
− 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

του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα
την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε
την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

−

του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.

−

την αριθµ. 382/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου

−

το σχετικό πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 18REQ003996709 2018-11-13

−

την αριθµ. ……/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ………..,)

−

την αριθµ. ……./2018 ΑΑΥ (Α∆Α: ………, Α∆ΑΜ:………….. ) του ∆ήµου
∆ιονύσου
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική
προθεσµία τριάντα πέντε (35) ηµερών, από την ηµεροµηνία της αποστολής
δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-
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2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜ/ΝΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov
.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

…./12/201..

…./12/201…

…./…./2019
Ώρα 15:00

…../…../2019
Ώρα 10:30πµ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
1.6

Δημοσιότητα

Α.
∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση
στις ……/12/2018. στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε
τον αριθµό 2018/S ………….. δηµοσίευσης.
Β.
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε
Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : ……………
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
•

Εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», ημερομηνία αποστολής
……/12/201…

•

Εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», ημερομηνία αποστολής …../12/201…

•

Εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ», ημερομηνία αποστολής …./12/201..

•

Εφημερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», ημερομηνία αποστολής …./12/201..

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dionysos.gr στην διαδρομή:
http://www.dionysos.gr/Ενημέρωση /Προκυρήξεις/Έργα,
Γ.
Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3548/2007.
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 τους
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.
2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
η Προκήρυξη της Σύµβασης , όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]
3.

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

4.

το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της

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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
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 ΕΣΗ∆ΗΣ, 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
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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 υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 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,
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, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της
σύµβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική. Σε περίπτωση ασυµφωνίας
µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.].
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από
πρόσωπο αρµόδιο κατά τις 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 µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
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Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονοµικό φορέα.
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 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 σύµβασης.
Σχετικά υποδείγµατα παρέχοντα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 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 συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Στη περίπτωση που ένωση οικονοµικών φορέων καταστεί
ανάδοχος οφείλουν υποχρεωτικά και πριν τη σύναψη της σύµβασης να περιέλθουν σε
συγκεκριµένη νοµική µορφή.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συµµετοχής, ίση µε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της παρούσας
(28.935,00€ συµ/νου του δικαιώµατος προαίρεσης) , χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού
χιλιάδων επτακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτών (1.718,70€) για το
σύνολο των υπηρεσιών. Εφόσον, οικονοµικός φορέας συµµετάσχει σε ένα µόνο
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τµήµα η εγγυητική συµµετοχής προσαρµόζεται ανάλογα µε το ύψος του τµήµατος
συµµετοχής, για παράδειγµα έστω ότι οικονοµικός φορέας θα συµµετάσχει στο
ΤΜΗΜΑ Α η καθαρή αξία διαµορφώνεται
{[(25.800,00+20.930,00+12.900,00+10.465,00) =70.095,00]*2%}=1.401,90€.
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 2.3.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι
……/…./2019 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό) προσφέρων 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 αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) 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 παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
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τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013
(Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά
στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(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 προσφέρων 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/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων 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.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα
µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
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προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου. 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) 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,
κατά τα οριζόµενα 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 σοβαρών ψευδών 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 του άρθρου 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
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παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το
δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ.
4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα 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.
2.2.3.5. Ο προσφέρων 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
2.2.3.6. Ο προσφέρων 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
2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 µπορεί να
προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από
τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. 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 απόφαση.
2.2.3.8. 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. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Α. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα
συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο
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κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, 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 ή εµπορικά µητρώα. Οι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αµυντικού Υλικού.
Β. Επίσης έκαστος ενδιαφερόµενος για την υποβολή προσφοράς πρέπει να
προσκοµίσει στο ∆ήµο εν ισχύ:
1) Άδεια συλλογής / µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/2003,
2) Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης ανακύκλωσης µη µεταλλικών αποβλήτων και
προσωρινής αποθήκευσης µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων,
3) Σύµβαση συνεργασίας µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ), π.χ., ενδεικτικά
αναφέρεται, το ΣΑΝΚΕ (Σύστηµα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος ΕΠΕ),
EΣ∆ΝΑ, κ.ο.κ.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται:
Ι) Να εµφανίζουν γενικό κύκλο εργασιών σε κάθε µια εκ των τριών τελευταίων
χρήσεων τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση
Έργου
1. έτος (2015) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)
2. έτος (2016) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)
3. έτος (2017) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)
Αλλιώς θα προσκοµίζεται δήλωση διαχειριστικής χρήσης περί του συνολικού ύψους
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του
διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Η συγκεκριµένη παρατήρηση ισχύει και για κάθε
άλλη αναφορά για «τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων».
ΙΙ) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, στα
έγγραφα σύναψης της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας παρέχει ισολογισµούς ή
αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών
απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας, κατά τρεις (3) προηγούµενες του έτους διενέργειας του διαγωνισµού.
ΙΙΙ) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο εργασιών δεν είναι
διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία
σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα:
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
Α. Επιδόσεις υπηρεσιών συγκεκριµένου τύπου: Οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα
οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις
απαιτήσεις του υπό ανάθεση υπηρεσίας. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συµµετοχή
του στο διαγωνισµό, συνεπώς ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει,
κατάλληλη οργανωτική δοµή.
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του φακέλου Δικαιολογητικών
Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:

o επιχειρηµατική δοµή, συνεργασίες µε εξωτερικούς συνεργάτες και
προµηθευτές
o τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης
o προϊόντα και υπηρεσίες
o µε σαφή αναφορά στο αντικείµενο της σύµβασης, το οποίο καλύπτει
την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συµµετοχής.
o περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την
εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών,.
Β. Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου: Τεχνογνωσία και εμπειρία
στην υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα, στην διάθεση κατάλληλου προσωπικούανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών,
φορέων ή επιχειρήσεων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω
ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του
φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

1. Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών από την ∆.Ο.Υ στην οποία υπάγεται η
επιχείρηση, από την οποία θα προκύπτει η κατ' ελάχιστον τριετής λειτουργία της
2. Κατάλογο – πελατολόγιο, όπου ο προσφέρων έχει πραγµατοποιήσει συναφές έργο
ο οποίος να θεωρείται ένα έργο όταν έχει ίσο µε το 30% του προϋπολογισµού µε
τον προκηρυσσόµενο και έχει σαν φυσικό αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών
µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων. Ο κατάλογος θα έχει την ακόλουθη µορφή:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Α/Α ΦΟΡΕΑ
(ΠΕΛΑΤΗ)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΑΠΟ - ΕΩΣ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ως αποδεικτικό εµπειρίας ορίζονται τα αντίγραφα των σχετικών συµβάσεων
Σε περίπτωση ενώσεων εταιριών η ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να προκύπτει αθροιστικά.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να
συµµορφώνονται µε τα ακόλουθα πιστοποιητικά α) ποιότητας για την παροχή
υπηρεσιών ISO 9001:2008 και β) ΕΛΟΤ 18001:2008 που αφορά το σύστηµα
διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία της εταιρείας, ή ισοδύναµα αυτών .
∆εκτά θα γίνονται και πιστοποιητικά νεότερης έκδοσης .
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2.2.8 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 δεσµών τους µε αυτούς.
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.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή
µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν
τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
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.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
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 V το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις
συνέπειες του ν. 1599/1986.
Επίσης, οι οικονοµικοί φορείς καταθέτουν έγγραφα τεκµηρίωσης κάλυψης των
κριτηρίων επιλογής των άρθρων 2.2.4, 2.2.5., 2.2.6. & 2.2.7.
Για τα συγκεκριµένα έγγραφα τεκµηρίωσης θα δηµιουργηθούν συγκεκριµένες και
µόνο απαιτήσεις στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισµού, όλα τα υπόλοιπα
έγγραφα θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισµού από τον προσωρινό ανάδοχο και
µόνο.
Το ΕΕΕΣ 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 1
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 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
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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.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. 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, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ
του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και
2.2.3.4.
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)
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 ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου
2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
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. 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 τις παραγράφους 2.2.3.2και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Επιπλέον, υπεύθυνη
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου
οφείλει να καταβάλει εισφορές].
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό
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αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα.Το
πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το
δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν
πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα
οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 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 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή ένορκη βεβαίωση.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών,
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. [Εξαιρούνται της
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές,
καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες
πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά
το δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας
αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι
ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε
µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της
εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση
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µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30
(τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία
έχει την έδρα της δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη
υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου,
έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%),
σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην
εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί
τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται,
ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο
στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’
1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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 ή εµπορικού
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.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού
Επίσης έκαστος ενδιαφερόµενος για την υποβολή προσφοράς πρέπει να προσκοµίσει
στο ∆ήµο εν ισχύ:
4) Άδεια συλλογής / µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/2003,
5) Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης ανακύκλωσης µη µεταλλικών αποβλήτων και
προσωρινής αποθήκευσης µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων,
6) Σύµβαση συνεργασίας µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ), π.χ., ενδεικτικά
αναφέρεται, το ΣΑΝΚΕ (Σύστηµα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος ΕΠΕ),
EΣ∆ΝΑ, κ.ο.κ.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισµού
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τις προβλεπόµενες απαιτήσεις του συγκεκριµένου άρθρου. Ωστόσο, κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (προκειµένου να επιτευχθεί η ισονοµία
µεταξύ των οικονοµικών φορέων) θα προσκοµίσουν µόνο τα έγραφα
τεκµηρίωσης που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.9.1. 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.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί
φορείς πρέπει να διαθέτουν και να προσκοµίσουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού (προκειµένου να επιτευχθεί η ισονοµία µεταξύ των οικονοµικών
φορέων) επί ποινή αποκλεισµού θα προσκοµίσουν µόνο τα έγραφα τεκµηρίωσης
που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.9.1.
Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς
πρέπει να διαθέτουν και να προσκοµίσουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού (προκειµένου να επιτευχθεί η ισονοµία µεταξύ των προµηθευτών)
επί ποινή αποκλεισµού τις προβλεπόµενες απαιτήσεις του συγκεκριµένου άρθρου.
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις
που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, 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 καταλόγους 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.
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
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διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για
το σύνολο των υπηρεσιών ή για το σύνολο κάθε διακριτού τµήµατος, δηλαδή για το
σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α, ή το σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.
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 ∆ιακήρυξης , για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της υπηρεσίας.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά 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 είδος της συµµετοχής του
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
[Ηλεκτρονική ∆ιαδικασία]
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, 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 άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο
χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο 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 τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής
του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε
υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016
και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
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2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 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.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους
προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα
οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] . Καθώς, οι
οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να επισυνάπτουν ψηφιακά
υπογεγραµµένη το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του υποδείγµατος της οικονοµικής
προσφοράς (Παραρτηµα ΙΙ).
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους
µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε
πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται
σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε
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έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016 και β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί,
σε µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
διακήρυξης (Παράρτηµα V).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύµφωνα µε τις οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0
cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629
#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο)
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται ότι
η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
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 όπως ορίζεται κατωτέρω και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Παράρτηµα ΙΙΙ της διακήρυξης: Επιπλέον, διευκρινίζεται στο σηµείο αυτό θα πρέπει να
συµπληρωθεί το σχετικό υπόδειγµα όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.4.2.4 της παρούσης.
Α. Τιµές
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά”
την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα ΙΙΙ της
παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf.]
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα οικονοµικής προσφοράς του ΕΣΗ∆ΗΣ δεν
µπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών
από το σύστηµα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρµα, οι συµµετέχοντες θα
συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή, µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό)
που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από
την ως άνω τιµή αναφοράς [327.419,35€] για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες.
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων
θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του, σε µορφή pdf,
ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο µε το αναγραφόµενο ποσοστό
έκπτωσης το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος ΙΙΙ, που
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
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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 στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
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 που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β)
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της
σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
κεφάλαιο «Ενδεικτικός Προϋπολογισµός» του Παραρτήµατος Ι της παρούσας
διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για
διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού, ήτοι µέχρι την ……/…../2019.
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.
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 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.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που
ορίζεται πιο πάνω 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 κατακύρωσης)
της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός
της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102
του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
που ορίζονται στο άρθρο 2.2 τη παρούσης,
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.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), 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 «∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΤεχνική Προσφορά» την …../…./2019 και ώρα 10:30πµ.
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»,
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
• Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση
του
(υπό)φακέλου
«∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα
αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
προβλεπόµενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση
στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη
των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να
διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
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α) Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και
την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο
ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια
µπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε
την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 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 να εξηγήσουν
την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
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 ∆ιαγωνισµού και παρουσία των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η οποία
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση
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σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
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 , 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
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισµού) και 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
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του
ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της
σύµβασης σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο
3.4. της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα
µε τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και µόνον
στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής
προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική
πρόσκληση .
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
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3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. 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
ΚΗΜ∆ΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της
προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363
του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215
Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του

35

ΑΔΑ: 63ΛΤΩ93-0ΔΓ

παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε
απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των
αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την
προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής 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
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, 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.
4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να
περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το
περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα
IV της διακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν
προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
∆εν παρέχεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής,.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφετε στο σύνολό της ή αποδεσµεύετε
τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των
υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
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παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
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 Στις συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαµβάνεται ο όρος ότι ο
ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και
της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση
των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου
δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας
της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την
υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού
ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας
παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
4.4

Υπεργολαβία

Για λόγους δηµόσιας ασφάλειας η περιγραφόµενες υπηρεσίες θα πρέπει
αποκλειστικά να παρέχονται και µόνο από τον ανάδοχο, συνεπώς δεν επιτρέπεται η
υπεργολαβία.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ.
β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα της µονοµερούς παράτασης της σύµβασης
σε περίπτωση που κρίνει ότι είναι προς το συµφέρον της Υπηρεσίας η άσκηση του
προβλεπόµενου δικαιώµατος προαίρεσης όπως αυτό περιγράφεται στην
επισυναπτόµενη µελέτη του Παραρτήµατος Ι.
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
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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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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. Λόγω
της φύσης του αντικείµενου ο ανάδοχος µπορεί να εκδίδει τιµολόγια παροχής
υπηρεσιών για τη παραλαβή τµηµατικά των υπηρεσιών ανά µήνα ή ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε την πρόοδο των δροµολογίων.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 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 παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
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 κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον
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συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους όρους του Παραρτήµατος Ι.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) η υπηρεσία δεν εκτελεστεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα
που εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται,
µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του
ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός
των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο
µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία
δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερηµερίας [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής].
5.2.2. Αν η υπηρεσία πραγµατοποιηθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη
του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
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), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών –
αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
προβλεπόµενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα
διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών όπως αυτή
ορίζεται µε την αριθ. 115/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία και θα
εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των
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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 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 (ψηφιακό αρχείο) 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 σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.
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 αναδόχου. 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 έκπτωτος. 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, σύµφωνα µε
το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου
221 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στα Παραρτήµατα Ι
& IV της παρούσας. . Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες
ή/και 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 καταλληλόλητα των παρεχόµενων

40

ΑΔΑ: 63ΛΤΩ93-0ΔΓ

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 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/και
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο
όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων
υπηρεσιών 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 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.
6.5

Αναπροσαρμογή τιμής

∆εν επιτρέπεται αναπροσαρµογή των τιµών καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή
την χρονική παράταση αυτής.
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αριθ. 53/2018 Μελέτη Δ/νση Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 53/2018

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Άγιος Στέφανος, Νοέµβριος 2018
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Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σε συνέχεια της υπ' αρ. 382/2018 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Διονύσου σχετικά με έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) Προμήθειας
Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων Έτους 2018 και αφορά σε εργασίες που θα
εκτελούνται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Διονύσου για την αποκομιδή ογκωδών
απορριμμάτων με φορτηγά – αρπάγες, λειτουργίας κάδων μπαζών χωρητικότητας τύπου 10
3
m (έκαστος), και αποκομιδή μπαζών κατεδαφίσεων από οδούς και διάφορα σημεία του
Δήμου που αυτά είναι αφημένα.
Αναλυτικότερα, αντικείµενο της παρεχόµενης υπηρεσίας είναι:
Α) Η συλλογή των ογκωδών αντικειμένων, π.χ. στρώματα, έπιπλα, κλπ, µε τη χρήση µηχανικών
µέσων (φορτηγό µε αρπάγη) και τη µεταφορά τους σε χώρο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία,
εντός των ορίων του ∆ήµου.
Σχετικά, απαιτείται η προμήθεια υπηρεσίας φορτηγού αυτοκινήτου με αρπάγη, ενδεικτικής
3
δυναμικότητας 15 m (+/-10%) μαζί με οδηγό - χειριστή, από ανάδοχο (που θα διαθέτει τον
κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό) - Απόφαση 382/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν λόγω “Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων
Έτους 2018”.
B) Η λειτουργία κάδων (συλλογής-επεξεργασίας-διάθεσης) µπαζών και στις 7 ∆ηµοτικές Ενότητες σε
διάφορα σηµεία της πόλης, όπως σε κοινόχρηστους χώρους των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, στο
αµαξοστάσιο του ∆ήµου, στα νεκροταφεία, κλπ. Ο ∆ήµος δεν διαθέτει τέτοιους κάδους ως εξοπλισµό,
όπως επίσης δεν διαθέτει το κατάλληλο όχηµα (γερανοφόρο) ανύψωσης και µεταφοράς τους.
Απαιτείται η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο της σχετικής υπηρεσίας τοποθέτησης του κατάλληλου
εξοπλισµού (κάδοι) συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής υπηρεσίας µεταφοράς τους για την και
διαχείριση του περιεχοµένου τους για την απόρριψη.
3
Πρόκειται για container τύπου σκάφης (skip container) χωρητικότητας τύπου 10m - Απόφαση
382/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν λόγω
“Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων”.
Γ) Η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση µπαζών κατεδαφίσεων από χώρους που ευρίσκονται ήδη
αφηµένα πχ έµπροσθεν των Λατοµείων ∆ιοµήδη στην ∆Ε ∆ιονύσου ή αλλού στον ∆ήµο.
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για τις υπηρεσίες που περιγράφονται ανωτέρω προϋπολογίζεται στο
ποσό των 71.039,60, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, µε κωδικό CPV 90511000-2 µε τίτλο
“Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων”, µε ισόποση χρέωση του Κ.Α. 20.6277.0006 µε τίτλο
«∆απάνες Αποκοµιδής Ογκωδών Απορριµµάτων».
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα (κατευθυντήρια οδηγία 22, απόφαση 44/09-6-2017 με αρ. πρωτ.
3802/14-6-17 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί,
για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και για την προμήθεια ομοειδών με τη παρούσα μελέτη ειδών, με
οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης,
ενδεικτικά έως 35.519,80€, χρησιμοποιώντας πόρους των οικονομικών ετών που θα αφορά η σχετική
προμήθεια.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής
σύμβασης και αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, ασκείται με
μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής
σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους
ενεργοποίησής του.
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης εργασίας, θα πραγµατοποιηθεί µε την ανοικτή και ηλεκτρονική
διαδικασία, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του του Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) “∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)” και λοιπών εφαρµοστέων διατάξεων, στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο µε βάση τη τιµή (άρθρο 86).
Για τη σύνταξη της παρούσας λήφθηκαν υπόψη:
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5.
6.
7.
8.
9.

Β.

Οι διατάξεις του Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
Ο N. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’ 2006): «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα
το άρθρο 75, παρ.1, εδ. γ), σηµεία 1, 4, 10, 11, 12 & 13
Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Η Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/16-12-2003 (ΦΕΚ 1909/2003) “Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης”.
Η σκοπιµότητα ανάθεσης της εργασίας όπως εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (µε αυξηµένη
πλειοψηφία) µε την υπ. αριθ. 95/2017 απόφαση “Προµήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών
Απορριµµάτων Έτους 2017.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Συλλογή και µεταφορά ογκωδών αντικειµένων από οποιοδήποτε δηµοτικό ή κοινόχρηστο χώρο,
ανεξαρτήτως από το εάν απορρίφθηκαν από ιδιώτη ή τον ∆ήµο.
3
Τα φορτηγά αυτοκίνητα µε αρπάγη θα είναι δυναµικότητας 15 m (+/-10%) και θα είναι μαζί με τον
οδηγό – χειριστή τους.
3
Έκαστο φορτηγό-αρπάγη δυναμικότητας 15m θα εκτελεί κατ’ ελάχιστο 5 δρομολόγια συλλογής και
διάθεσης ογκωδών αντικειμένων ημερησίως.
Περιλαμβάνονται τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Ο χώρος διάθεσης των ογκωδών αντικειµένων θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία και θα
βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
Στα ογκώδη αντικείμενα περιλαμβάνονται ενδεικτικά (και όχι αποκλειστικά) διάφορα αντικείμενα
όπως έπιπλα, στρώματα κλπ, τα οποία εναποθέτονται διάσπαρτα επί των πεζοδρομίων, σε πλατείες,
αλλά και σε άλλους δημόσιους χώρους, από τους δημότες.
Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑ∆ΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ
Οι κάδοι για τα µπάζα θα είναι µεταλλικοί, στιβαροί, σε καλή κατάσταση, κατάλληλοι για αποθήκευση
3
και µεταφορά των υλικών για τα οποία προορίζονται, χωρητικότητας 10m έκαστος (τύπου skip
container).
Ο ανάδοχος που θα παράσχει την υπηρεσία θα αναλαµβάνει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του
∆ήµου, τη µεταφορά, µε ειδικό αυτοκίνητο και απόρριψη του περιεχοµένου τους σε αδειοδοτηµένο
χώρο και την επιστροφή τους στα σηµεία που θα υποδεικνύονται.
Κατά τη µεταφορά πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα (µε ευθύνη του αναδόχου) για την κάλυψη των
προς απόρριψη υλικών, ώστε να µη ρυπαίνουν τα σηµεία από τα οποία διέρχονται τα οχήµατα
µεταφοράς τους και να µην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους από το όχηµα, σε συµµόρφωση µε την
ισχύουσα νοµοθεσία (Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/16-12-2003) περί της διαχείρισης στερεών αποβλήτων
και κατοχής άδειας συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων.
Σηµειώνεται ότι η τιµή µονάδας (της εν λόγω υπηρεσίας) στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της
παρούσας έχει διαµορφωθεί λαµβάνοντας υπόψη και το κόστος διαχείρισης των συλλεγόµενων υλικών
(ογκωδών), το οποίο προσεγγίστηκε µε την παραδοχή ότι έκαστος κάδος των 10m3 θα έχει βάρος 4
τόνους εκ των οποίων το 50% είναι σύµµεικτα απόβλητα κατασκευών, επισκευών, ανακαινίσεων (προς
10,80€/tn) και το υπόλοιπο 50% είναι απόβλητα εκσκαφών (προς 1,90€/tn), δηλαδή η τιµή µονάδος
περιλαµβάνει και το κόστος διαχείρισης 4χ(10,80+1,90)/2= 25,40ε πλέον του ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω τιµές διαχείρισης έχουν ληφθεί από τον τιµοκατάλογο της ΣΑΝΚΕ (Συλλογικό
Σύστηµα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών), ενδεικτικά για την
προσέγγιση του κόστους διαχείρισης για λόγους σύνταξης προϋπολογισµού.
Γ) ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ
Έµπροσθεν των Λατοµείων ∆ιοµήδη στην ∆Ε ∆ιονύσου βρίσκονται αφηµένα µπάζα, τα οποία για
λόγους καθαριότητας, ευπρέπειας και ασφάλειας πρέπει να αποµακρυνθούν. Το ίδιο θα γίνει και σε
άλλες περιοχές του ∆ήµου, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, κάθε φορά που διαπιστώνεται
η παρουσία µπαζών, προϊόντων εκσκαφής κλπ για τα οποία απαιτείται η αποµάκρυνσή τους. Η
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ποσότητά τους εκτιµάται ότι απαιτεί τη χρήση κατάλληλου µηχανήµατος φορτωτή και φορτηγού
«µπαζάδικου» για την αποµάκρυνσή τους, τα οποία ο ∆ήµος δεν διαθέτει.
Ως µηχάνηµα αναφοράς λαµβάνεται ο φορτωτής τ. CATERPILLAR 966F 235 HP, όπως περιγράφεται στο
“Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων, Γ’ Πίνακας: Μέσων Βασικών Τιµών
Ηµερήσιων Μισθωµάτων (Η.Μ) Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.

Γ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Γ1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός παροχής των προαναφερθέντων υπηρεσιών είναι ως εξής:
Α/Α

ΟΜΑ∆Α Α’

ΟΜΑ∆Α Β’

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ηµέρα

Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-∆ΙΑΘΕΣΗΣ)
ΜΠΑΖΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Τεµάχιο

Φορτωτής

ΣΥΝΟΛΟ (€)

150

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
172 €

182

115€

20.930

12

280€

3.360

24

300

7.200

ΣΥΝΟΛΟ

57.290

ΦΠΑ 24%

13.749,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

71.039,60

25.800€

Ηµέρα
Φορτηγό
Μπαζάδικο

Σύνολο: Εβδοµήντα µία χιλιάδες και τριάντα εννέα ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
Γ2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Α/Α

ΟΜΑ∆Α Α’

ΟΜΑ∆Α Β’

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ηµέρα

Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-∆ΙΑΘΕΣΗΣ)
ΜΠΑΖΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Τεµάχιο

Φορτωτής

91

115€

10.465

6

280€

1.680

12

300

3.600

ΣΥΝΟΛΟ

28.645

ΦΠΑ 24%

6.874,80

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

35.519,80

12.900€

Ηµέρα
Φορτηγό
Μπαζάδικο
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ΣΥΝΟΛΟ (€)

75

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
172 €
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Σύνολο: Τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
∆.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Έκαστος ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει για µία ή και για τις δύο Οµάδες του ενδεικτικού
προϋπολογισµού, υποχρεούται όµως να συµµετάσχει για όλα τα είδη που συµπεριλαµβάνονται στην
Οµάδα.
Έκαστος ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του
2. Βεβαίωση επιµελητηρίου από την οποία προκύπτει ότι ασκεί επάγγελµα σχετικό µε την παροχή
των ζητούµενων υπηρεσιών.
3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ΟΤΑ ή/και λοιπούς φορείς του δηµοσίου από τις οποίες προκύπτει
ότι διαθέτει σχετική εµπειρία σε παρόµοιες εργασίες.
4. Κατάλογο των µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων που θα χρησιµοποιήσει µαζί µε αντίγραφο της
άδειας κυκλοφορίας τους και αποδεικτικού ασφάλισής τους από τα οποία θα προκύπτουν τα
στοιχεία της δυναµικότητάς τους.
Επίσης έκαστος ενδιαφερόµενος για την υποβολή προσφοράς πρέπει να προσκοµίσει στο ∆ήµο εν ισχύ
7) Άδεια συλλογής / µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/2003,
8) Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης ανακύκλωσης µη µεταλλικών αποβλήτων και προσωρινής
αποθήκευσης µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων,
9) Σύµβαση συνεργασίας µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών
κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ), π.χ., ενδεικτικά αναφέρεται, το ΣΑΝΚΕ (Σύστηµα
Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος ΕΠΕ), EΣ∆ΝΑ, κ.ο.κ.
Οι ποσότητες στον ενδεικτικό προϋπολογισµό θεωρούνται ενδεικτικές και η Υπηρεσία δύναται να τις
τροποποιήσει (αυξοµειώσει), χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου.
2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου σύµφωνα µε τις
οδηγίες και υποδείξεις της.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες και προφορικές εντολές της
Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση της σύµβασης παροχής
υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.
3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στα πλαίσια της
σύµβασης, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως είτε µε ειδικό εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπό του, που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο ανάδοχος θα έχει
ορίσει διευθυντή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης.
Ο δ/ντής της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και πληρεξούσιος ή
εκπρόσωπος του αναδόχου. Σχετικά θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την τοποθέτησή
του. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης, τη
νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.
Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή
διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών
δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία, διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που
γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα
αποτελέσµατά της.
Επίσης ο ανάδοχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή του εγγράφου
σύµβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο Αττικής όπου βρίσκεται η έδρα της Υπηρεσίας. Ο αντίκλητος
πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και
του οριζοµένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον
αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή µε
ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του
νέου αντικλήτου από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την
αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά
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από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ - ΤΙΜΗ
Η ισχύς της σύµβασης έχει χρονική διάρκεια καταρχήν ενός (1) έτους ή µέχρι εξαντλήσεως του
συµβατικού ποσού.
Για τις παρούσες εργασίες ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και φόρους για τρίτους
κ.λπ.
Η τιµή θα είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
Στις τιµές που αναγράφονται στο ενδεικτικό τιµολόγιο περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα
υλικά-µέσα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.
Στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού περιλαµβάνονται:
η αξία των ηµεροµισθίων των εργατοτεχνιτών, µε ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του ΙΚΑ,
επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη νοµοθεσία,
"το κόστος" της φθοράς των εργαλείων και των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται,
τα µισθώµατα των µηχανηµάτων, και κάθε δαπάνη για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών, που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή,
κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών,
κάθε υλικό και εργασία, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας και τη δαπάνη µεταφοράς
των εν λόγω υλικών επί τόπου των εργασιών,
κάθε δασµό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση,
κάθε δαπάνη σχετική µε το ενοίκιο, τη φθορά ή την απόσβεση των χρησιµοποιουµένων µηχανηµάτων
ή εργαλείων, την επισκευή, λειτουργία και µεταφορά τους επί τόπου των εργασιών καθώς και τις
δαπάνες για ενοίκια κ.λπ., που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο,
κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση µε την ασφάλιση του προσωπικού,
κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήµανση σχετικά µε τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, όπως ορίζεται
από τον Κ.Ο.Κ.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης ατυχήµατα ή
ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε
αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του αναδόχου
συµπεριλαµβανοµένων των δυσλειτουργιών του εξοπλισµού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον
ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι τη λήξη της
σύµβασης.
Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου των
συνεργατών του, ή / και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και
αστικά, για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού
προσωπικού, εργαλείων, µέσων µεταφοράς, µηχανηµάτων κλπ που απασχολεί για την εκτέλεση της
σύµβασης.
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης συνεργατών για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο ανάδοχος
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις σχετικές εργασίες.
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του
προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατά του, στις
εγκαταστάσεις Οργανισµών Κοινής Ωφελείας.
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να συµµορφώνεται και προς τις προφορικές εντολές του αρµοδίου που θα ορίσει η
Υπηρεσία για την παρακολούθηση των εργασιών. Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την
Υπηρεσία για την έκδοση εντολών µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την προφορική εντολή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τα αναφερόµενα στο παρόν Τεχνική Περιγραφή, Γ.Σ.Υ. Ε.Σ.Υ., και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
∆ιευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούµενων εργασιών ότι µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο
δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή
οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις
κείµενες διατάξεις.
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Εάν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή εµπόδια
που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την Υπηρεσία
υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόµενες προτάσεις του για την αντιµετώπισή τους.
Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για µεταβολές των προβλεποµένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν στην
παρούσα σύµβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες
συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεποµένων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει τον εξοπλισµό και το προσωπικό του. Είναι υπεύθυνος για την
λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων επ’ ωφελεία του εξοπλισµού, του προσωπικού του, των
εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που
µπορεί να συµβούν.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και χρήση από το προσωπικό του, όλου του
εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα
θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία. Οι εργάτες των συνεργείων θα φορούν και θα φέρουν τον κατάλληλο
εξοπλισµό (ανακλαστικά γιλέκα, γυαλιά, κράνη, κλπ.) για λόγους ασφαλείας και τα οχήµατα που
χρησιµοποιούνται θα είναι εφοδιασµένα µε την απαραίτητη οδική σήµανση ασφαλείας.
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη
ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για τη διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ανεξάρτητα από την αιτία
που το προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να
περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση
των αναγκαίων εργασιών.
Αν ο ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα
να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε µε δικά της συνεργεία είτε µε τρίτους, σε βάρος και για
λογαριασµό του αναδόχου.
Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο ανάδοχος ενηµερωθεί
καθ’ οιονδήποτε τρόπο για εκτέλεση επείγουσας εντολής είναι υποχρεωµένος εντός 3ώρου από την
ειδοποίηση, ανεξάρτητα µε την ώρα που θα απαιτηθεί, να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές. Η
αποζηµίωση του αναδόχου για τις ώρες που εργάστηκε θα γίνεται κατ’ αναλογία της προβλεπόµενης
ηµερήσιας αποζηµίωσης του.
Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τµήµα του οδοστρώµατος, ο
ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει το αρµόδιο τµήµα Τροχαίας προκειµένου να ρυθµίσει την
κυκλοφορία µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να ενηµερώσει και την Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος δε δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή νυκτερινής
εργασίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και αργίες.
7. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Όταν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύµβαση και
τους λοιπούς όρους των Συµβατικών Τευχών τότε µπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.
8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα
Νοµοθεσία (διατάξεις περί ΙΚΑ, κλπ).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι
ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ, κλπ). Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για
το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι,
προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο
για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω όρων, ο δε ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των
ελέγχων.
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Όλα τα αυτοκίνητα – µηχανήµατα να είναι άριστα συντηρηµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των
οίκων κατασκευής τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, τα µηχανήµατα και αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των
εργασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω ασφαλιστηρίων είναι ο ανάδοχος, ο
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.
Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως,
χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση.
10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
10.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και
ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ’
αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται για την
εκτέλεση της σύµβασης.
10.2 ΣΗΜΑΝΣΗ
Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε
δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του χώρου
εργασίας, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε όπως ισχύει σήµερα.
Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης των σηµάνσεων βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση µη τοποθέτησης των πινακίδων στην προθεσµία αυτή, η προµήθεια, µεταφορά και
τοποθέτησή τους γίνεται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
10.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη
διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και µε κατάλληλες
παρακάµψεις ή άλλα προσωρινά έργα.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση
των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να µη παρεµποδίζεται άµεσα ή
έµµεσα η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων, δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη λειτουργία και τη
διακίνηση των µηχανικών του µέσων.
11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή
Παραλαβής µπορεί να προτείνει τη διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας µέχρι την επίτευξη του
επιθυµητού αποτελέσµατος, χωρίς καµία οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του ∆ήµου.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της
ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και
για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντά του
τρόπο.
Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα γίνει µε χρηµατική εντολή του εργοδότη που θα εκδοθεί µετά
την παραλαβή αυτών και βάσει σχετικής επιµετρήσεως και πιστοποιήσεως.
Εργασία που τυχόν εκτελεσθεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει χωρίς την παρουσία
εκπροσώπου της, θα θεωρηθεί ως µη γενοµένη και δεν θα πιστοποιείται.
Το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που αφορούν την παρούσα σύµβαση θα ελεγχθούν από την
Επιτροπή Παραλαβής – Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών του ∆ήµου.
H Συντάξασα
Μακαριώτη-Μακαριάδη Ε.
ΠΕ Διοικητικού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 53/2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΟΜΑ∆Α Α’

ΟΜΑ∆Α Β’

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ηµέρα

150

Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-∆ΙΑΘΕΣΗΣ)
ΜΠΑΖΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Τεµάχιο

182

Φορτωτής

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

12
Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

24
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
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ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο:[Ολογράφως]
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Α/Α

ΟΜΑ∆Α Α’

ΟΜΑ∆Α Β’

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ηµέρα

75

Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑ∆ΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΗΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-∆ΙΑΘΕΣΗΣ)
ΜΠΑΖΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

Τεµάχιο

91

Φορτωτής

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

6
Ηµέρα

Φορτηγό
Μπαζάδικο

12
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο:[Ολογράφως]
[Τόπος, Ηµεροµηνία]
[ψηφιακή υπογραφή ]
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα1).............................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως
µέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο)
.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..5
1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο
ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
4
ο.π. υποσ. 3.
2

5
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ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) .....................
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
.....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος
σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............7
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος
της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 8 από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 9.
ή
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση
της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της10.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
6

Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το άρθρο
25 του πδ 118/2007.
7
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α
υποβάλλεται προσφορά.
8
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30)
ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ.
α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
10
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συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε11.

11

Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην
εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης

……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα1).................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως µέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο)
.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος
1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσηµείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύµβαση.
2
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σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη /
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….

ηµέρες7 από την απλή

έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα
έγγραφα της σύµβασης8)
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25
του πδ 118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8

Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
διακήρυξη.
9

Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην
εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Συμβασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, …../…/…..
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
e-mail: milonas@dionysos.gr
ΣΥΜΒΑΣΗ

«Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων».
(συνολικού ποσού ………..€, συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
η

Στον Άγιο Στέφανο σήμερα τη .... του μηνός ........ του έτους 201...., ημέρα ........στα γραφεία του
Δημαρχείου Διονύσου, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
α) Αφ' ενός ο Δήμος Διονύσου, (ΑΦΜ 997690910, ΔΟΥ Κηφισίας) με έδρα τον Άγιο Στέφανο, Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, νόμιμα εκπροσωπούμενος από την Αντιδήμαρχο, Αγαθοκλέους
Ακριτίδη Αγγέλα, καλούμενος εφεξής και χάριν συντομίας «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και,

β) Αφ' ετέρου η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «............», με διακριτικό τίτλο «............» με ΑΦΜ
............, Δ.Ο.Υ ............, και έδρα ............., Τ.Κ. 1..............., με νόμιμο εκπρόσωπο, σύμφωνα με την
αριθμ. .............. καταχώρηση στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο .........., το ............ του
............., κάτοχο του υπ’ αριθμ. ...............ΑΔΤ.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, με την εδώ εκπρόσωπό του Αντιδήμαρχο
Οικονομικής Διαχείρισης και έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις

1.
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2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
4. 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»,
5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. 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”,
9. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
10. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών
11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
17. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
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του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
18. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
19. του N. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄),Αναδιοργάνωση της
δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών.
20. 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.
21. του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα
την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με
την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
22. του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
23. την αριθμ. 382/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου
24. το σχετικό πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003996709 2018-11-13
25. την αριθμ. ……/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ………..,)
26. την αριθμ. ……./2018 ΑΑΥ (ΑΔΑ: ………, ΑΔΑΜ:………….. ) του Δήμου
Διονύσου
27. τις αριθμ. ……./201 ΑΑΥ (ΑΔΑ: ………) & ……./201 ΑΑΥ (ΑΔΑ: ………, ΑΔΑΜ:………….. )περί
ανακήρυξης προσωρινού και οριστικού αναδόχου του Δήμου Διονύσου.

28. Ολόκληρο το σχετικό φάκελο του Διαγωνισμού
συνάπτει με το δεύτερο από τους συμβαλλόμενους (ανάδοχο), σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω
όρους :

Άρθρο 1 - Αντικείμενο
1.1) Η συλλογή των ογκωδών αντικειμένων, π.χ. στρώματα, έπιπλα, κλπ, με τη χρήση μηχανικών
μέσων (φορτηγό με αρπάγη) και τη μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδεικνύεται από την
Υπηρεσία, εντός των ορίων του Δήμου.
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Σχετικά, απαιτείται η προμήθεια υπηρεσίας φορτηγού αυτοκινήτου με αρπάγη, ενδεικτικής
3
δυναμικότητας 15 m (+/-10%) μαζί με οδηγό - χειριστή, από ανάδοχο (που θα διαθέτει τον
κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό) - Απόφαση 382/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν λόγω “Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων
Έτους 2018”.

1.2) Η λειτουργία κάδων (συλλογής-επεξεργασίας-διάθεσης) μπαζών και στις 7 Δημοτικές Ενότητες
σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών Ενοτήτων, στο
αμαξοστάσιο του Δήμου, στα νεκροταφεία, κλπ. Ο Δήμος δεν διαθέτει τέτοιους κάδους ως
εξοπλισμό, όπως επίσης δεν διαθέτει το κατάλληλο όχημα (γερανοφόρο) ανύψωσης και μεταφοράς
τους. Απαιτείται η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο της σχετικής υπηρεσίας τοποθέτησης του
κατάλληλου εξοπλισμού (κάδοι) συμπεριλαμβανομένης της σχετικής υπηρεσίας μεταφοράς τους για
την και διαχείριση του περιεχομένου τους για την απόρριψη.
3

Πρόκειται για container τύπου σκάφης (skip container) χωρητικότητας τύπου 10m - Απόφαση
382/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν λόγω
“Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων”.

1.3) Η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση μπαζών κατεδαφίσεων από χώρους που ευρίσκονται ήδη
αφημένα πχ έμπροσθεν των Λατομείων Διομήδη στην ΔΕ Διονύσου ή αλλού στον Δήμο.

Οι ανωέρω υπηρεσίες αναφέρονται με κωδικό CPV 90511000-2 με τίτλο “Υπηρεσίες αποκομιδής
απορριμμάτων”, με ισόποση χρέωση του Κ.Α. 20.6277.0006 με τίτλο «Δαπάνες Αποκομιδής Ογκωδών
Απορριμμάτων».

Άρθρο 2 – Διάρκεια –Παράταση –Διακοπή Δικαίωμα Προαίρεσης
2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της ή μέχρι της
εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή
υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες οι οποίες και θα
καθορίζονται από σχετικές έγγραφε εντολές που θα δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση
Περιβάλλοντος) ο δε χρόνος ανταπόκρισης της αναδόχου καθορίζεται από την 53/2018 Μελέτη.
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 αναδόχου. Η περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις
προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 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 έκπτωτος 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, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
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2.3 Ο Δήμος έχει δικαίωμα για τη δέσμευση του αναδόχου να συναινέσει στην επέκταση της
ασφάλισης των μεταφορικών μέσων του με τους ίδιους όρους, ασκούμενο το δικαίωμα προαίρεσης
με μόνη τη δήλωση της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 3 - Αμοιβή
Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ως τίμημα του ως άνω περιγραφόμενου εξοπλισμού το
ποσό των ............ευρώ #...........# πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% που βαρύνει τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ».

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)
(€)

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ηµέρα

150

Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑ∆ΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΗΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-∆ΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΠΑΖΩΝ

Τεµάχιο

182

ΟΜΑ∆Α
Α’
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΦΗΜΕΝΑ

ΟΜΑ∆Α
Β’

Φορτωτής

12

Φορτηγό
Μπαζάδικο Ηµέρα

24

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως: .......................

Άρθρο 4 - Τρόπος Καταβολής Αμοιβής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
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Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρω €, τμηματικά εντός τριάντα (30) ημερών εκτός αν οι ιδιαίτερες
συνθήκες το επιβάλουν και μετά από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο εντός εξήντα (60)
ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου στο πρωτόκολλο του
Δήμου Διονύσου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.]
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% 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 Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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 της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016#
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπερ της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον
N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά
την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β' και Π.Δ. 57/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α'):
Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. )
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις α, β, γ, 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.
Οι ανωτέρω κρατήσεις μετά την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ, σύμφωνα με το άρθρο 36 του
ν.4412/2016 ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.

Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις συμβαλλομένων

Α. Του αναδόχου :
5.1 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» εγγυάται ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται προς τους όρους των
προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς της, ότι θα είναι απαλλαγμένα
από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα.
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5.2 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη & απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών .
5.3 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες του
οποίου οφείλει απόλυτη συμμόρφωση καθώς και να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να
πιστοποιείται και η εκτέλεση των εργασιών
5.4 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας αμείβεται
και ασφαλίζεται αποκλειστικά από την 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 .
5.5 Το προσωπικό του αναδόχου θα αντικαθίσταται έφ' όσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση
που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση της συμβατικής εργασίας .
5.6 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης,
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα ασφάλειας τρίτων και του προσωπικού,
συμπεριλαμβανομένου της χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (για την ασφάλεια και
υγιεινή της εργασίας του προσωπικού), και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου
ιδιαιτερότητες υπάρχουν.
5.7 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο αδυναμίας
εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να
ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή .
5.8 Κάθε βλάβη προς τρίτο οφειλόμενη σε κακή ποιότητα, χειρισμό η αμέλεια από το προσωπικό ή
τα μέσα που χρησιμοποιεί η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» βαραίνει αποκλειστικά και απεριόριστα αυτή και πρέπει
να επανορθώνεται από την «ΑΝΑΔΟΧΟ» άμεσα από την γνώση του συμβάντος καθ΄ οποιοδήποτε
τρόπο.
5.9 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να συμμορφώνεται ( και τούτο θα αποδεικνύεται ) με τις ισχύουσες
Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητος και μεταφοράς απορριμμάτων καθώς
επίσης και με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της
εκτελούμενης εργασίας ( Διαχείριση στερεών Αποβλήτων – Προστασία Περιβάλλοντος) .
5.10 Η «Ανάδοχος» θα είναι ασφαλισμένη προς τρίτους καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα
καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που
αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.
5.11 Σε όλες τις περιπτώσεις, η κυκλοφορία των οχημάτων της ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι σύμφωνη με τον
κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας, κτεο, ταχογράφος κλπ…..).
5.12 Ο υπεύθυνος του πληρώματος της αναδόχου εταιρείας θα πρέπει καθημερινά να υπογράφει
για την άφιξή του και την αποχώρησή του (παρουσιολόγιο).
5.13 Επίσης το φορτηγό-μηχάνημα ή φορτηγά-μηχανήματα (αρπάγες) θα εκτελούν ημερησίως το
λιγότερο πέντε δρομολόγια το καθένα.
5.14 Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας,
του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής
προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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Β. Του Δήμου :
5.1 Ο Δήμος για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζει υπεύθυνους για την παρακολούθηση των
εργασιών και την διεκπεραίωση αυτών την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Αγγελική Πέππα και τον
Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Θεόδωρο Ραφτακόπουλο.
5.2. Οι υπεύθυνοι παρακολούθησης του Δήμου της εν λόγω υπηρεσίας θα πρέπει να χορηγήσουν
ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα αποκομιδής.
5.3. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος , εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της
εργασίας , να καταβάλει στην εταιρεία την ανάλογη αμοιβή.

Άρθρο 6 – Παραλαβή
6.1 Αρμόδιος υπάλληλος (επόπτης για την παρακολούθηση της σύμβασης) από τη Δ/νση
Περιβάλλοντος ορίζεται ο ..................
6.2Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί
και ο ανάδοχος.

Άρθρο 7- Εγγύηση καλής εκτέλεσης & Ποινικές Ρήτρες
7.1 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλα όσα αναφέρονται στη
παρούσα και για την καλή εκτέλεση της σύμβασης κατέθεσε στον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» την με αριθμό
……………….. εγγυητική επιστολή, ποσού € ………………..της Τράπεζας .................... η οποία θα
επιστραφεί στην «ΑΝΑΔΟΧΟ» μετά την οριστική παραλαβή και εξόφληση των σχετικών τιμολογίων.
7.2 Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης
που ενδεχομένως χορηγήθηκε, συμφώνως άρθρου 217 του Ν.4412/2016, επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου
οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 218 του Ν.4412/2016.
7.3 Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών
υπηρεσιών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης.
7.4 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για
κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Δήμου Διονύσου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση
της σύμβασης.
7.5 Σε περίπτωση παράδοσης υπηρεσιών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα που να είναι
συμφώνως των όρων της σύμβασης, εντός προθεσμίας που θα οριστεί μετά από απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής σύμφωνα με παράγραφο 1 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016.
7.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν εντός της προθεσμίας
που του ορίστηκε κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (παρ. 2 άρθρου 220 Ν.
4412/2016).
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Άρθρο 8

Λύση της σύμβασης

8.1. Ο ΔΗΜΟΣ έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να λύσει τη Σύμβαση οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε
λόγο ή αιτία θελήσει, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του Αναδόχου ή Ανωτέρας Βίας (που συνεπάγεται
αντικειμενική αδυναμία του πληττομένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του), ειδοποιώντας
εγγράφως τον Ανάδοχο, δηλώνοντας ότι η λύση της Σύμβασης γίνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και
καθορίζοντας την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να λυθεί η Σύμβαση, που δεν μπορεί να είναι νωρίτερα
από πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης.
8.2 Από και δια της εν λόγω ειδοποίησης η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται ως μόνη
αμοιβή και αποζημίωση το μέρος της Αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα του Έργου που εκτελέστηκε μέχρι την ως
άνω λύση της Σύμβασης, του Αναδόχου παραιτουμένου ρητά και ανεπιφύλακτα της αξίωσης αποζημίωσης που
απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.
8.3 Δια του παρόντος καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα
δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν λόγω
λύσης της Σύμβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά,
για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), καθώς
και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη λύση της
Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις
ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές.
8.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης
λύσης της Σύμβασης, να υποβάλει προς το ΔΗΜΟ μια Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις
εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα παραδοτέα
που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν μέρει εκπονηθεί, τα τμήματα του Έργου που παραμένουν
ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες του ΔΗΜΟΥ κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να
υποβληθεί δεόντως η εν λόγω Ειδική Δήλωση, ο ΔΗΜΟΣ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε
πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και λογαριασμών μεταξύ των Μερών
θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη της ως άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, και
μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται ο ΔΗΜΟΣ να καταβάλει
οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό.
ο

Άρθρο 9 Κήρυξη προμηθευτή Έκπτωτου
9.1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα υπογράψει τη Σύμβαση,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
9.2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε ή δεν παρέδωσε τις απαιτούμενες υπηρεσίες μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του σύμφωνα με άρθρο 218 του Ν.
4412/2016.
9.3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση, εφόσον:
α. Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, Σύμβαση, επιβάλλονται με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (αρμόδια επιτροπή
Δήμου Διονύσου), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10ο Εκχώρηση – υπεργολαβίες
10.1. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης ούτε η Υπεργολαβία
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10.2. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου
σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 11 - Λοιποί όροι
11.1 Ρητά συμφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η μονομερής μεταβολή των όρων της παρούσας
σύμβασης. Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής θα αποδεικνύεται
αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα και κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών.
11.2 Η παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική και για τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και θα εκτελεστεί
με βάση όλους τους όρους της παρούσας και με τήρηση των αρχών της καλής πίστεως και των
συναλλακτικών ηθών.
11.3 Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με την παρούσα σύμβαση και συμπληρωματικά με την
διακήρυξη, ισχύ θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που ρυθμίζουν τις Συμβάσεις
Υπηρεσιών (Άρθρα 681 επ. Α.Κ.), καθώς και αυτές του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114Α’).
11.4 Οι δύο συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια ασυμφωνιών ή διαφωνιών πρέπει η
φιλική συμφωνία να έχει πάντα την τελική υπεροχή. Σε περίπτωση ανακύψεως τυχόν διαφωνιών ή
προβλημάτων από την παρούσα σύμβαση αρμόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια
Αθηνών.
11.5 Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρμογής, άπαντες οι γενικοί, ειδικοί όροι
και προϋποθέσεις της 53/2018 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, της οικείας διακήρυξης, σε
συνδυασμό με την υποβληθείσα προσφορά (οικονομική & τεχνική) της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», που
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης αυτής.
11.6 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση του «ΕΡΓΟΔΟΤΗ».
11.7 Την ευθύνη για τη παρακολούθηση της σύμβασης έχει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
11.8 Από την υπογραφή της παρούσης ουδείς άλλος μπορεί να προχωρεί χωρίς την έγκριση των
συμβαλλόμενων σε παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το κείμενο της συμβάσεως οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν
τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία (3) από αυτά κρατήθηκαν από τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ», το ένα
(1), το έλαβε η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Ανάδοχος

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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Εσωτ. Διανομή
•

Τμ. Προμηθειών

•

Δ/νση Περιβάλλοντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ε.Ε.Ε.Σ.

ΕΠυρροωµπήθαεϊκιαός Ε (νΕιΕαΕίοΠ )Έγγραφο
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης
σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δηµοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο µέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθµός της προκήρυξης
Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
URL της ΕΕ
Εθνική επίσηµη εφηµερίδα
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει πληροφορίες
µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης (π.χ. παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσηµη ονοµασία:
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Χώρα:
Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:
-1ΥΠΗΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Σύντοµη περιγραφή:
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται σε συνέχεια της υπ' αρ. 382/2018 Απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου σχετικά µε έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας)
Προµήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων Έτους 2018 και
αφορά σε εργασίες που θα εκτελούνται εντός των γεωγραφικών ορίων του
∆ήµου ∆ιονύσου για την αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά –
αρπάγες, λειτουργίας κάδων µπαζών χωρητικότητας τύπου 10 m3 (έκαστος), και
αποκοµιδή µπαζών κατεδαφίσεων από οδούς και διάφορα σηµεία του ∆ήµου που
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αυτά είναι αφηµένα.
Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Επωνυµία:
Οδός και αριθµός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Ηλ. ταχ/µείο:
Τηλέφωνο:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας:
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-2Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων
προστατευόµενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
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Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε
το µέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και
υπογράψτε το µέρος VI.
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-3γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο
κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, µέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
από κοινού µε άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Μεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προµήθειας:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου:
-4Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά:
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
#1
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• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης:
Όνοµα
Επώνυµο
Ηµεροµηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Οδός και αριθµός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--Ηλ. ταχ/µείο:
Τηλέφωνο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-5Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροροφίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο µέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, µε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους,
καθώς και το µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από τους ενδιαφερόµενους φορείς.
Σηµειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του
οικονοµικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονοµικός φορέας µπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείστε να συµπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε µία από τις σχετικές
οντότητες.
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
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• (Το τµήµα συµπληρώνεται µόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
-6Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόµενων υπεργολάβων:
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο µέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και
Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
-7Εκδότης
∆ιαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
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υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονοµικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
-8περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα
µε τροµοκρατικές δραστηριότητες µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
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περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
-9❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
-10Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
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ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων µε
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται 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/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος
µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
-11❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος
--Ενεχόµενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
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αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν
Ο οικονοµικός φορέας 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;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
-12Εκδότης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος
--Ενεχόµενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν

76

ΑΔΑ: 63ΛΤΩ93-0ΔΓ

Ο οικονοµικός φορέας 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;
❍ Ναι
❍ Όχι
-13Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
-14παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τοµέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην
-15παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-16Κωδικός
Εκδότης
∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι

79

ΑΔΑ: 63ΛΤΩ93-0ΔΓ

❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-17∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
-18❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
-19Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισµούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προµήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
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σύναψης της σύµβασης
Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προµήθειας, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύµβασης
-20Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εµπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούµενων εγγράφων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονοµικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας
-21παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
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αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο
Είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος
µέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν
να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: χρειάζεται ειδική έγκριση
Χρειάζεται ειδική έγκριση για να µπορεί ο οικονοµικός φορέας να παράσχει την
σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής του;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
-22Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Β: Οικονοµική και χρηµατοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό
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οικονοµικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύµβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:
Ποσό
--Ηµεροµηνία έναρξης
Ηµεροµηνία λήξης
Ποσό
--Ηµεροµηνία έναρξης
Ηµεροµηνία λήξης
-23Ποσό
--Ηµεροµηνία έναρξης
Ηµεροµηνία λήξης
Ποσό
--Ηµεροµηνία έναρξης
Ηµεροµηνία λήξης
Ποσό
--Ηµεροµηνία έναρξης
Ηµεροµηνία λήξης
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
-24Εκδότης
Σύσταση οικονοµικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε
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την ηµεροµηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονοµικού
φορέα:
Προσδιορίστε
Άλλες οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, εάν
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριµένου
τύπου
Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονοµικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του
συγκεκριµένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και
να επιτρέπουν την τεκµηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
-25Περιγραφή
Ποσό
--Ηµεροµηνία έναρξης
Ηµεροµηνία λήξης
Αποδέκτες
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου

85

ΑΔΑ: 63ΛΤΩ93-0ΔΓ

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν
ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις
ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
-26URL
Κωδικός
Εκδότης
∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός
φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης
ποιότητας:
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε συστήµατα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
-27Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
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οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονοµικός φορέας, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο οικονοµικός φορέας, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν
αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων
σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
-28των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική
εφαρµογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονοµικός φορέας δίδει επισήµως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, προκειµένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο µέρος ΙΙΙ και το µέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Προµήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
όπως καθορίζεται στο µέρος Ι.
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ηµεροµηνία
Τόπος
Υπογραφή
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3. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του
διαγωνισµού, ως κατωτέρω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΚΑΡΙΑ∆Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΕΛΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΛΟΣ

1
2
3
1

Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος, ο ανώτερος σε βαθµό υπάλληλος και µεταξύ
οµοιόβαθµων, ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο
βαθµό.
Η αναπλήρωση των τακτικών µελών από τα αναπληρωµατικά δεν
ακολουθεί την οριζόντια αντιστοίχιση, αλλά κάθε αναπληρωµατικό
µέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό.
Έργο της επιτροπής είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/8-8-2016.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
2. Στάικος Θεόδωρος.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Τσούκας Παναγιώτης.
∆ήµαρχος
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος
5. Ντούντα Χρυσούλα.
6. Κριεµάδης Στέφανος.
7. Καρασαρλής Αναστάσιος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- ∆/νση Περιβάλλοντος.
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