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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχυδροµική διεύθυνση

Λεωφόρος
∆ιάκου 1

Πόλη

Άγιος Στέφανος

Ταχυδροµικός Κωδικός

14565

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL305 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Τηλέφωνο

2132030600

Φαξ

2132030630

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

dimsxeseis@dionysos.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

1.Για τους όρους της διακήρυξης:

Λίµνης

Μαραθώνος

29

&

Αθανασίου

Χαράλαµπος Μυλωνάς (Τµήµα Προµηθειών )
Τηλ.: 213-2030623
Fax: 213-2030630
e-mail: milonas@dionysos.gr
2. Για τη Μελέτη :
Μακαριώτη
Μακαριάδη
Περιβάλλοντος)

Ελισσάβετ

(∆/νση

Τηλ.: 210-8004830 (εσωτ. 115)
Fax: 213-20330630
e-mail: makariadi@dionysos.gr
Γενική
(URL)

∆ιεύθυνση

στο

διαδίκτυο

www.dionysos.gr

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή
στο διαδίκτυο (URL)

www.dionysos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού αποτελεί “µη
κεντρική αναθέτουµε αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 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
www.dionysos.gr.
και
στη
διαδροµή,
http://www.dionysos.gr/Ενηµέρωση/∆ιακηρείς/Έργα,Προµήθειες&Εργασίες
β) Περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον κατατείθονται εγγράφως, είναι διαθέσιµες από τους
αρµόδιους επικοινωνίας υπαλλήλους στις προαναφερθείσες διευθύνσεις.
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
1. Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.:20.6277.0006 µε τίτλο «Αποκοµιδή (Συλλογή και
Μεταφορά) Βιοαποδοµήσιµων Υλικών» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 και
2020 του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως εξής:
•

300.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. :20.6277.0006 µε τίτλο «Αποκοµιδή (Συλλογή και
Μεταφορά) Βιοαποδοµήσιµβων Υλικών» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
2019

•

267.712,20€ σε βάρος του Κ.Α. :20.6277.0006 µε τίτλο «Αποκοµιδή (Συλλογή και
Μεταφορά) Βιοαποδοµήσιµβων Υλικών» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
2020.

Η ανωτέρω δαπάνη αναφέρεται στο σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών αναξαρτήτου τρόπου
ανάθεσης, όπως αυτές αναφέρονται στο οικείο πρωτογενές αίτηµα (Α∆ΑΜ: 19REQ004439259
2019-02-11). Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του συνοπτικού διαγωνισµού (Αρ. 6 παρ.
10 Ν. 4412/2016) είναι:
Α/Α

1

2

3

ΕΙ∆ΟΣ

ΟΜΑ∆Α Α: ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ
Container 30m3

ΟΜΑ∆ΑΒ: ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΙΣΗΜΩΝ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΕΣ
Υπηρεσία Αποκοµιδής
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων µε
Φορτηγό-Αρπάγη 15 m3

Υπηρεσία Αποκοµιδής
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων µε
Φορτηγό-Αρπάγη 28 m3

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
€

ΣΥΝΟΛΟ €

∆ροµολόγιο

235

129,00

30.315,00

Ηµέρα

50

170,00

8.500,00

Ηµέρα

65

325,00

21.125,00

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γεν. Σύνολο

59.940,00
14.385,60
74.325,60

Ολογράφως: Εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένων των
κρατήσεων ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011 και της Αρχής
Εξέτασης
Προδικαστικών
Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.),
ΚΥΑ
1191/14.03.2017
(ΦΕΚ
969/22.03.2017 τεύχος Β).
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο.
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4. Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ (€), µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Μετά
από την έκδοση εντάλµατος πληρωµής από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω της Ταµειακής
Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου.
5. Η τιµολόγηση θα πραγµατοποιείται τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου ∆ιονύσου, προσκοµίζοντας πρωτότυπο τιµολόγιο.
6. Χρόνος εξόφλησης: 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 ∆ήµου
από τον ανάδοχο συνοδευµένο από τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά.
7. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση
τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια,
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.).
8. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται:
α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού
εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση
αυτού.
β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
γ. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή της σχετικής βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης στο αποφαινόµενο όργανο (∆ηµοτικό Συµβούλιο) και µέχρι την έκδοση της
απόφασης αυτού (παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν4412/2016 όπως τροποιηθηκε και ισχύει).
Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα
του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών).
9. Τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου,
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ ) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ. Σε περίπτωση άρνησής του
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του.
10. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση
µεταβολής της νοµοθεσίας
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης για την :
•

ΟΜΑ∆Α Α «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ» αποτελεί η µεταφορά (συνολικά 235 δροµολόγια)
βιοαποδοµήσιµων θρυµµατισµένων υλικών από τον χώρο λειτουργίας των µηχανηµάτων
διαχείρισης απορριµµάτων πρασίνου (κλαδοφάγων) του ∆ήµου, οι οποίοι βρίσκονται
εντός των διοικητικών του ορίων, προς τη χωµατερή Άνω Λιοσίων.

Η µεταφορά του τρίµµατος θα γίνεται µε φορτηγό ανοιχτού (ή και κλειστού) τύπου – container
ενδεικτικής χωρητικότητας 30 m3 (+/-5%).
•

ΟΜΑ∆Α Β: «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΙΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΡΠΑΓΕΣ» αποτελεί η συλλογή και
αποµάκρυνση των βιοαποδοµήσιµων υλικών (απορριµµάτων) – που παράγονται ως
προϊόντα κλαδέµατος που εναποτίθενται στις οδούς του ∆ήµου ∆ιονύσου.

Για την παροχή του έργου αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων από τις οδούς του ∆ήµου, η Υπηρεσία
Καθαριότητας ζητά να υπάρχουν διαθέσιµα καθηµερινά:
τουλάχιστον 2 αρπάγες δυναµικότητας 15m3,
τουλάχιστον 2 αρπάγες δυναµικότητας 28m3 και
τα οποία θα επιχειρούν στη βάση καθορισµένου προγράµµατος ανάλογα µε την εποχή του έτους
και τις ανάγκες, πχ. τους καλοκαιρινούς µήνες υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερη ηµερήσια
δυναµικότητα φορτηγών και συνεργείων από ότι σε άλλες περιόδους του έτους όπου αυτή
µπορεί να είναι µικρότερη.
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Κάθε φορτηγό – αρπάγη 15m3 του αναδόχου θα υλοποιεί εντός της 8ωρης καθηµερινής του
απασχόλησης 5 τουλάχιστον πλήρη δροµολόγια προς το χώρο εναπόθεσης που θα υποδειχθεί
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
Κάθε φορτηγό – αρπάγη 28m3 του αναδόχου θα υλοποιεί εντός της 8ωρης καθηµερινής του
απασχόλησης 4 τουλάχιστον πλήρη δροµολόγια προς το χώρο εναπόθεσης που θα υποδειχθεί
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
Ο χώρος απόθεσης (εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου) των βιοαποδοµήσιµων
απορριµµάτων που συλλέγουν οι αρπάγες θα υποδεικνύεται στον Ανάδοχο από την αρµόδια
Υπηρεσία.
Η χρήση των ανωτέρω οχηµάτων για κάθε οµάδα περιλάµβάνει και τον οδηγό τους. Επίσης,
περιλαµβάνονται τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) CPV 90512000-9 µε τίτλο “Υπηρεσίες Μεταφοράς Απορριµµάτων”,
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.325,60€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό: €59.940,00, & ΦΠΑ: €14.385,60).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι [αριθ. 3/2019 µελέτη ∆/νσης Περιβάλλοντος] της παρούσας διακήρυξης.
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:
•

Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με
την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους
(EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

•

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

•

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

•

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,
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•

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

•

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

•

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. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ.
Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης

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.
•
•
•
•

•
•

•

Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
Την αριθµ. 475/2019 ΑΑΥ (Α∆Α: Ω8ΩΠΩ93-27∆).
Την υπ’ αριθ. 3/2019 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου που
ενσωµατώθηκε στο παράρτηµα Ι της παρούσης διακήρυξης.
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 19REQ004439259 201902-11
Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 19REQ004621115
2019-03-15
Την αριθµ. …../2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν, η σχετική
µελέτη και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού και
η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της
προµήθειας.
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•

Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία (∆ηµαρχείο) του ∆ήµου ∆ιονύσου, επί της Λεωφ.
Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος, τη Τετάρτη
8/05/2019, ώρα 10:30πµ (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού & έναρξη
αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού, δηλαδή την 8/5/2019, ώρα 10:30πµ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ηµέρα, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις
(3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς
έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί
να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούµενων εδαφίων.
1.6 ∆ηµοσιότητα
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:
1. Εφηµερίδα «Ο ΛΟΓΟΣ», ηµεροµηνία αποστολής 19/04/2019
Η 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) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.dionysos.gr στην διαδροµή: http://www.dionysos.gr/Ενηµέρωση
/Προκυρήξεις/Έργα,
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
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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.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•

η Περίληψη της ∆ιακήρυξης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα «Ο ΛΟΓΟΣ»,
η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]
οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
η οικονοµική προσφορά
το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης
ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1.6.
Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις µε σκοπό την προστασία του
εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης :
Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω
έγγραφα ή πληροφορίες που που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν
την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε
άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. Για το
σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο οκτώ (8) ηµέρες πριν
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
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 τέσσερις (4) 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 που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών34.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις 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.
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).3
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.
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα,
και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία
του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το
νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της
05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
2.1.5 Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή τη παρ. 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.Σ.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 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) την ηµεροµηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης, θ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
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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.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα 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.
Ωστόσο, οι ενώσεις οικονοµικών φορέων οφείλουν να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση.
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
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται
προσφέρων
µεµονωµένο
οικονοµικών

από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
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 απόφασηςπλαίσιο 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 απόφασηςΣελίδα 14
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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 απόφασης-πλαίσιο 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 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).
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.2.3.2. 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 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.
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β) Όταν 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 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. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων,
εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος: λόγω της φύσης του
αντικείµενου, το βιοαποδοµίσο υλικό (τρίµα) έχει τη τάση αυτανάφλέξης, η έγκαιρη
αποµάκρυνση από το χώρο παραγωγής του είναι κρίσιµη προεκιµένου για την αποφυγή εστιών
πυρκαγίας, λαµβάνοντας υπόψη τόσο το γεγονός της αντιπυρικής περιόδου όσο και τη γειτνίαση
του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τους ορεινούς όγκους Πεντέλης και Πάρνηθος. Συνεπώς, όταν ο
αποκλεισµός θα οδηγήσει σε ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και ενώ ο οικονοµικός
φορέας προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (άρθρο 73
παρ.7 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017) η
αναθέτουσα αρχή µε αιτιολογηµένη άποψη µπορεί να προχωρήσει στην ανάθεση της σύµβασης.
Η ανωτέρω δυνατότητα λήψης µέτρων αυτοκάθαρσης παρέχεται στην περίπτωση συνδροµής
τόσο των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (τα
οποία αναφέρονται στην τελεσίδικη καταδίκη για ορισµένα εγκλήµατα) όσο και των δυνητικών
λόγων αποκλεισµού της παρ. 4 του άρθρου 73 [µετά το Ν.4497/2017 και την περιπτ.2γ για
παραβάσεις εργατικής νοµοθεσίας]. Τουναντίον, η δυνατότητα λήψης µέτρων αυτοκάθαρσης
(που να επιτρέπουν την παρέκκλιση από τον αποκλεισµό) δεν εφαρµόζεται για τους
υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισµού της παρ. 2 του άρθρου 73, οι οποίοι αναφέρονται στην
αθέτηση υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων/τελών ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Για την εφαρµογή αυτού του λόγου αποκλεισµού, δεν ενδιαφέρει η λήψη άλλων
µέτρων αυτοκάθαρσης για την απόδειξη της αξιοπιστίας του οικονοµικού φορέα παρά µόνο η
καταβολή των οφειλοµένων ή τυχόν διακανονισµός µε τους πιστωτές. Και τούτο, διότι, όπως
έχει ήδη αναφερθεί, για την επιβολή του υποχρεωτικού λόγου αποκλεισµού σχετικά µε την
αθέτησηφόρων/τελών ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ενδιαφέρει η τρέχουσα συµµόρφωση,
δεδοµένου ότι αυτός αφορά σε συνεχιζόµενη παραβίαση που λαµβάνει χώρα στο παρόν και δεν
επεκτείνεται σε παραβιάσεις του παρελθόντος.
β) 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,
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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 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει 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.
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. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2. β. 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
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ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο
του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. 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.
Εάν η περίοδος
περιπτώσεις της
ηµεροµηνία της
2.2.3.4 στα τρία

αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις
παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου
(3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.8. 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.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
α) Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή
υπηρεσιών, ήτοι βεβαίωση επιµελητηρίου από την οποία προκύπτει ότι ασκεί επάγγελµα σχετικό
µε την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών
2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί απαιτείται να προσκοµίσουν:

•
•

•

•

•

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ΟΤΑ ή/και λοιπούς φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού
τοµέα, από τις οποίες προκύπτει ότι διαθέτει σχετική εµπειρία σε παρόµοιες εργασίες,
κατάλογο των 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,
για τους συµµετέχοντες στις Οµάδες Α, Β και Γ του ενδεικτικού προϋπολογισµού άδεια
συλλογής / µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/2003,
για τους συµµετέχοντες στην Οµάδα Α σύµβαση εισόδου και απόρριψης στο Εργοστάσιο
Μηχανικής Ανακύκλωσης Άνω Λιοσίων (ή άλλο νόµιµο ΧΥΤΑ), συνοδευόµενο από τις
ζητούµενες άδειες. Η εν λόγω σύµβαση υποχρεούται να υποβληθεί µόνο από τον προσωρινό
ανάδοχο και κατά το στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Κατά τη
διαδικασία υποβολής της αρχικής προσφοράς υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η
ζητούµενη σύµβαση εισόδου και απόρριψης θα προσκοµισθεί, εφόσον ως συµµετέχων θα
ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος.
υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας µελέτης.

Έκαστος ενδιαφερόµενος για τις Υπό-Οµάδες Β1 και Β2 του συνοπτικού διαγωνισµού θα πρέπει
να διαθέτει από τουλάχιστον 2 αρπάγες.
2.2.6. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), 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
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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.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων .
2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 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, και 2.2.5 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς
τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016),
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙV το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, 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 2.2.6. 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- 2.2.5).
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 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016
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:
Σελίδα 19

19PROC004825670 2019-04-18
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,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 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.
για την παράγραφο 2.2.3.2.β, 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 αίτησης
συµµετοχής.
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 ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. α) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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
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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.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν:
α) Σχετικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (συµβάσεις παροχής υπηρεσιών), από φορείς του
δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα και κατάλογο των 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.
β) Κατάλογο των 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. Ο παρών κατάλογος µπορεί να υποβλήθει και µε
υπεύθυνη δήλωση, τα δε αντιγραφα των αδειών κυκλοφορίας δεν απαιτείτε να είναι
επικυρωµένα.
γ) Εν ισχύ άδεια συλλογής/µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, σε ισχύη κατά την ηµεροµηνία
διαγωνσιµού.
δ) Εν ισχύ σύµβαση συνεργασίας µε το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και
Κοµποστοποίησης (ΕΜΑ) απορριµµάτων, που βρίσκεται στην Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΕ∆Α) ∆υτ. Αττικής, (ή άλλο νόµιµο ΧΥΤΑ), η οποία και θα είναι
εν ισχύει κατά τη διάρκεια της µεταξύ µας συµβασης.
Εε) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας (3/2019) µελέτης της ∆/νσης
Περιβάλλοντος.
Β.4. 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.5. 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
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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.6. 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.7. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του
Ν.4412/2016 για το σύνολο των οµάδων ή για όποια Οµάδα ή/και Υπο-Οµάδα και συνδυασµό
τους επιθυµεί
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 σύνολοτων περιγραφόµενων υπηρεσιών.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
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
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 1.5
είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή
προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής (Ταχυδροµική διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 , Τ.Κ.
14565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ). Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την
ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών
που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα
κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
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Προσφορά
του …..
για την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφοράς Βιοαποδοµήσιµων υλικών (αποβλήτων)»
µε αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος ∆ιονύσου
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών …../…../2019.
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του
προσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου,
fax, e-mail ).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες
ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.5 της
παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου του άρθρου 2.4.2.2..
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3.1.1 της
παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την
αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις
απορρίπτει ως µη κανονικές..
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα
ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, 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.
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαµβάνουν:
Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/20161, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα...),
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για
κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα..
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική
υποβολής οικονοµικών προσφορών

Προσφορά»/Τρόπος

σύνταξης

και

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης όπως ορίζεται ση παρούσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ της
διακήρυξης:
Α. Τιµές
Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
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%.
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 Παραρτήµα Ι της παρούσας διακήρυξης.
Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους τρόπους
πληρωµής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης
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2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα
εκατόν οδόντα (180) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι
4/11/2019.
Προσφορά η
απορρίπτεται.

οποία

ορίζει

χρόνο

ισχύος

µικρότερο

από

τον

ανωτέρω

προβλεπόµενο

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.
2.4.7 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 φακέλου δικαιολογητικών
συµµετοχής, 2.4.4 (Περιεχόµενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόµενο φακέλου
οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.6.
(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,
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
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 άρθρου 73 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,
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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.
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή
ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή
µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και
ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της
και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η
υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται
δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
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
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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. Οι φάκελοι των
οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε
µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού τους.
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 θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα
ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία
καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται
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απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια
α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία κοινoποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
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.
3.2

Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

-

∆ικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα
αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2
της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1
αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το
οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρµόδιες αρχές.Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή
ζητήσει την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών
ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του
άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Όσοι «δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.» λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, 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 Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
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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 Τ.Ε.Υ.∆.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την
ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας. 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, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο
127 του Ν.4412/2016.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται µε την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
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.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε
προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
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Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε
ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η
ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται
η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή.
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
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.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση 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.
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 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους:
µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών.
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- ∆ιαδικασία πιστοποίησησς µεταφοράς
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
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.
Επίπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούτε να γνωστοποιήσει µε την υπογραφή της σύµβασης τη νόµιµη
εκπροσώπιση του ή τυχόν πληρεξουσίους.
Επιπλέον, για την οµάδα Α : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ» προκειµένου για τη πιστοποίηση των
παρεχόµενων υπηρεσιών ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τη σύµβαση σύµφωνα µε την ακόλουθη
διαδικασία:
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1 .Έγγραφη εντολή της αρµόδιας Υπηρεσίας (∆/νση Περιβάλλοντος) για τη συλλογή των
βιοαποδοµίσηµων υλικών.
2. Έκδοση αναγκαίου δελτίου κίνησης των οχηµάτων ή ηµερολόγιο σύµφωνα µε το άρθρο 6.1.3
της παρούσας.
3. Ζυγολόγιο ανά εντολή ανά δελτίο κίνησης όπως αυτό εκδίδεται από τις εγκαταστάσεις του
Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριµµάτων (Ε.Μ.Α.) της περιοχής Άνω Λιοσίων.
4. Έκδοση από τον ανάδοχο συγκεντρωτικής κατάστασης µε το σύνολο των 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου .
5. Υπογραφή (πιστοποίηση) του επιβλέποντος υπαλλήλου ή του Προϊστάµενου Καθαριότητας
της ∆/νσης Περιβάλλονος.
6. Έκδοση του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών µόνο για τις πιστοποιηµένες υπηρεσίες,
το οποίο και θα συνοδεύεται από τις προηγούµενες εντολές και καταστάσεις .
7. Οριστική παραλαβή των υπηρεσιών από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
8. Εκκαθάριση της δαπάνης και έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος από το λογιστήριο
9. Εξόφληση αυτού από τη Ταµειακή Υπηρεσία.
Για την οµάδα Β: «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΙΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΡΠΑΓΕΣ» προκειµένου για τη
πιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τη σύµβαση σύµφωνα
µε την ακόλουθη διαδικασία:
1. Έγγραφη εντολή της αρµόδιας Υπηρεσίας (∆/νση Περιβάλλοντος) για τη συλλογή των
βιοαποδοµίσηµων υλικών.
2. Έκδοση αναγκαίου δελτίου κίνησης των οχηµάτων ή ηµερολόγιο σύµφωνα µε το άρθρο 6.1.3
της παρούσας.
3. Υπογραφή (πιστοποίηση) του επιβλέποντος υπαλλήλου, ή τω υπαλλήλων που εργάζονται στο
χώρο εναπόθεσης των βιοαποδοµίσηµων υλικών ή οτυ Προϊστάµενου Καθαριότητας της ∆/νσης
Περιβάλλοντος µε την οποία και θα επιβεβαιώνεται το κατ΄ ελάχιστον το πλήθος απαιτούµενων
δροµολογίων περισυλλογής που απαιτούνται ανά εντολή ανά ηµεροµηνία.
4. Έκδοση από τον ανάδοχο συγκεντρωτικής κατάστασης µε το σύνολο των 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου .
5. Υπογραφή (πιστοποίηση) του επιβλέποντος υπαλλήλου ή του Προϊστάµενου Καθαριότητας
της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
6. Έκδοση του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών µόνο για τις πιστοποιούµενες
υπηρεσίες, το οποίο και θα συνοδεύεται από τις προηγούµενες εντολές και καταστάσεις .
7. Οριστική παραλαβή των υπηρεσιών από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
8. Εκκαθάριση της δαπάνης και έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος από το λογιστήριο
9. Εξόφληση αυτού από τη Ταµειακή Υπηρεσία.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα ανάλογα µε τις εποχιακές ή
άλλες ανάγκες και να ενηµερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές.
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4.4 Υπεργολαβία
∆εν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύµβασης σε τρίτους καθώς η αδυναµία
εκτέλεσης της σύµβασης εγκυµονεί κινδύνους για τη δηµόσια ασφάλεια και υγειηνή.
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 του αρµοδίου οργάνου.
4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
• Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά σε ευρώ (€), µετά από την έκδοση εντάλµατος πληρωµής,
συµφωνα µε τη διαδικάσια που προβλέπεται στο άρθρο 4.3, από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω
της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ
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 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆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
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').
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 συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση.
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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].
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο
206 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
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το
ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα µέλη της ένωσης.
5.3 ∆ιοικητικές 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 στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
την ∆/νση Περιβάλλοντος. Η οποία και σε συνεργασία µε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα
εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο ήτοι την Οικονοµική Επιτροπή για όλα τα
ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016.
6.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της θα ορίσει 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 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. Το παρόν εδάφιο θα λειτουργεί επικουρικά του άρθρου 4.3 της παρούσης.
6.2 ∆ιάρκεια Σύµβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή
εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου.

µέχρι

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 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 στο Παράρτηµα Ι της παρούσας.
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες 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 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, 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 συµβατικών υλικών – 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 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
Οι τιµές θα παρεµένουν σταθερές καθ΄όλη τη διαρκεια της σύµβασης και δεν επιτρέπεται
αναπροσαρµογή αυτών.
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αριθµ. 3/2019 Μελέτη, (Τεχνική Εκθεση & Περιγραφή Αντικειµένου
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός, , Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μελέτη Προµήθειας Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών

Άγιος Στέφανος,

Μάρτιος 2019
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Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει σηµαντικό ποσοστό κάλυψης πρασίνου – είναι ο πλέον «πράσινος»
∆ήµος του Νοµού Αττικής λόγω της γεωγραφικής του θέσης εντός των ορεινών όγκων της
Πάρνηθας και της Πεντέλης, µε συνέπεια µεγάλος όγκος προϊόντων κλαδέµατος να εναποτίθεται
καθηµερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από τους κατοίκους στις οδούς.
Ειδικότερα δε µετά την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική (Μάτι) τον Ιούλιο του 2018, ο όγκος
των εν λόγω απορριµµάτων από τους κατοίκους έχει σχεδόν διπλασιαστεί και είναι επιτακτική η
ανάγκη για την έγκαιρη και αποτελεσµατική αποκοµιδή τους από τις οδούς του ∆ήµου και ο
µετέπειτα τεµαχισµός και αποµάκρυνσή τους προς το χώρο της τελικής τους διάθεσης
(Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης [ΕΜΑΚ] στο ΧΥΤΑ Λιοσίων) για λόγους πολιτικής
προστασίας.
Η αποµάκρυνση των βιοαποδοµήσιµων υλικών (απορριµµάτων) πρέπει να γίνεται τακτικά και
αποτελεσµατικά, επειδή τα προϊόντα κλαδέµατος που εναποτίθενται στις οδούς (οι οποίες σε
αρκετά σηµεία του ∆ήµου έχουν µικρό πλάτος) διακόπτουν ή εµποδίζουν την κυκλοφορία και
παράλληλα συνιστούν κίνδυνο πρόκλησης ατυχηµάτων, ενώ η τυχόν καθυστέρηση
αποµάκρυνσής τους δηµιουργεί προβλήµατα στην ποιότητα ζωής και διαµαρτυρίες των
κατοίκων.
Η αποτελεσµατική αποµάκρυνσή τους γίνεται µε φορτηγό αυτοκίνητο το οποίο διαθέτει αρπάγη
συλλογής των κλαδιών για απευθείας φόρτωση και µεταφορά τους.
Επίσης, από την εµπειρία της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, ένας δεύτερος και εξίσου
αποτελεσµατικός τρόπος αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών είναι µε συνεργείο δύο
φορτηγών και φορτωτή (JCB).
Η παραπάνω ανάγκη χρήσης φορτηγών-αρπάγης δεν µπορεί να καλυφθεί επί µονίµου βάσεως
από ίδια µέσα, καθώς η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος αντιµετωπίζει έντονο πρόβληµα στελέχωσης,
µε ανεπαρκή αριθµό υπαλλήλων οδηγών, ενώ τα υπάρχοντα µηχανήµατα (φορτηγά – αρπάγες)
που διαθέτει ο ∆ήµος δεν επαρκούν.
Επιπλέον, ο ∆ήµος αδυνατεί να υλοποιήσει τη µεταφορά του τρίµµατος (παράγωγο του
τεµαχισµού των βιοαποδοµήσιµων υλικών - απορριµµάτων) µε τα δικά του φορτηγά
αυτοκίνητα, οµοίως λόγω της αδυναµίας στελέχωσής τους µε οδηγούς, καθώς και
λόγω της µη καταλληλότητας τους (µικρή χωρητικότητα) που καθιστά τη χρήση τους, για το
σκοπό αυτό, οικονοµικά ασύµφορη.
Συνεπεία τούτων ο ∆ήµος αναζητά τη χρήση εξωτερικής υπηρεσίας µεταφοράς µε φορτηγό
ανοιχτού (ή και κλειστού) τύπου – container ενδεικτικής χωρητικότητας 30 m3 (+/-5%) ή και
µε συρόµενο, χωρητικότητας επιπλέον 30 m3 (δηλαδή συνολικά 60m3 ανά δροµολόγιο) ή
εναλλακτικά µε νταλίκα µεγάλης χωρητικότητας (ενδεικτικά 70m3).
Επίσης, η ανωτέρω µεταφορά τρίµµατος δεν δύναται να υλοποιηθεί από τα 2 υπάρχοντα press
containers του ∆ήµου [δεδοµένου ότι αυτά προορίζονται για τη µεταφορά των οικιακών ή/και
ογκωδών απορριµµάτων τα οποία συλλέγονται σε (µεγάλες) ποσότητες που καθιστούν αναγκαία
τη χρήση τους για το σκοπό αυτό].

Τέλος, ο ∆ήµος χρειάζεται (για τους προαναφερθέντες λόγους διαχείρισης των
βιοαποδοµήσιµων) να προµηθευτεί παράλληλα και υπηρεσίες µηχανηµάτων έργου για τη
φόρτωση του κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος (µε κλαδιά προς τεµαχισµό) αλλά και των
containers και φορτηγών µεταφοράς του τρίµµατος, διότι τα δικά του µηχανήµατα έργου είναι
µικρής δυναµικότητας και ακατάλληλα για την εν λόγω εργασία, καθώς είναι επίσης παλαιά µε
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πολλές βλάβες και χρόνους εκτός λειτουργίας – γεγονός που δεν εξασφαλίζει αξιόπιστη
διαθεσιµότητά τους προκειµένου η Υπηρεσία να βασίζεται σε αυτά.
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης που θα συναφθεί θα είναι για δώδεκα (12) µήνες ή µέχρι
εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού.

∆εδοµένου ότι σχετικές συµβάσεις (στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα
υλοποιηθεί) δεν πρόκειται να υπογραφούν άµεσα, οι σχετικές δαπάνες θα υλοποιηθούν εντός
του 2019 (κυρίως) και 2020, και θα βαρύνουν αντίστοιχα τους προϋπολογισµούς του ∆ήµου
στα εν λόγω έτη.

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για τις υπηρεσίες προϋπολογίζεται στο ποσό των
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.

617.712,20€,

Ο κωδικός CPV είναι: 90511000-2 µε τίτλο “Υπηρεσίες Αποκοµιδής Απορριµµάτων”.
Η χρέωση θα γίνει στον Κ.Α. 20.6277.0009 µε τίτλο «Αποκοµιδή (Συλλογή και Μεταφορά)
Βιοαποδοµήσιµων Υλικών» ο.ε. 2019 και παρεµφερή Κ.Α. ο.ε. 2020 (κατόπιν της έγκρισής του).

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για τη σύνταξη της παρούσας λήφθηκαν υπόψη:
1. 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)” και
λοιπών εφαρµοστέων διατάξεων, στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο µε βάση τη τιµή (άρθρο 86), για έκαστη των Οµάδων ή Υπό-Οµάδων
συµµετοχής.
2. 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,
3. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης,
4. Ο Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 τ. Α’) Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτ/σης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της
Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι]
5. Ο N.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 6 «Μέθοδοι Υπολογισµού της Εκτιµώµενης Αξίας
της Σύµβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», παρ. 10: «Κατά παρέκκλιση από τα
προβλεπόµενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν
συµβάσεις για µεµονωµένα τµήµατα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαµβάνοντας
υπόψη την εκτιµώµενη αξία µόνο του τµήµατος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι µικρότερη από
80.000 ευρώ για προµήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως η συνολική
αξία των τµηµάτων που ανατίθενται µε αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής
αξίας όλων των τµηµάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόµενο έργο, η προτεινόµενη
απόκτηση οµοιογενών αγαθών ή η προτεινόµενη παροχή υπηρεσιών».

Στην συγκεκριµένη περίπτωση της παρούσας µελέτης, επειδή η αποκοµιδή των
βιοαποδοµήσιµων υλικών στο ∆ήµο µας επιβάλλεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος
και πολιτικής προστασίας και κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας δεν υπάρχει ενεργή
σύµβαση για την αποµάκρυνση τρίµµατος από το χώρο λειτουργίας του κλαδοτεµαχιστικού
µηχανήµατος του ∆ήµου – κάτι ιδιαίτερα επιτακτικό λόγω της ερχόµενης αντιπυρικής περιόδου,
απαιτείται η ενεργοποίηση των προβλέψεων του ανωτέρω άρθρου 6 παρ. 10 του
Ν.4412/2016 προκειµένου ο ∆ήµος να συµβληθεί άµεσα µε ανάδοχο για τις πλέον
απαραίτητες υπηρεσίες για τη λειτουργία του ∆ήµου, και οι οποίες θεωρούνται ότι
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είναι η αποκοµιδή τρίµµατος µε container και η αποκοµιδή κλαδιών µε αρπάγες, µέσω
πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας έως ότου προκύψει ανάδοχος στα πλαίσια
ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας
µελέτης.

Ο Συντάκτης

Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη
ΠΕ ∆ιοικητικού

Θεωρήθηκε

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος
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Β.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο ∆ήµο ∆ιονύσου η αποκοµιδή των βιοαποδοµήσιµων υλικών (απορριµµάτων) συνίσταται:
1. στη συλλογή (µε φορτηγά – αρπάγες) κλαδιών και άλλων φυτικών αποβλήτων (φύλλα,
χόρτα, πούσια, κλπ) από τα σηµεία των οδών στα οποία τα εναποθέτουν οι κάτοικοι,
2. στη µεταφορά τους στο χώρο που λειτουργεί το κλαδοτεµαχιστικό µηχάνηµα του ∆ήµου,
όπου τεµαχίζονται για µείωση του όγκου τους, και κατόπιν
3. στη µεταφόρτωσή τους σε container ή φορτηγά για τη µεταφορά τους στη Χωµατερή Λιοσίων
για απόρριψη.

Από τον Ιούλιο 2018, ύστερα από τη φωτιά στο Μάτι, έως τον ∆εκέµβριο 2018, δηλαδή για το
Β’ Εξάµηνο 2018, η συλλογή βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων αυξήθηκε κατά 77% σε σχέση µε
το Β’ Εξάµηνο 2017, ενώ συνολικά το 2018 η συλλογή ήταν κατά 40% αυξηµένη σε σχέση µε
το 2017.

Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή εξαµηνιαία διακύµανση +77%,
1. ανέτρεψε τον προγραµµατισµό του ∆ήµου µας (δεδοµένου ότι ήταν ήδη σε εξέλιξη το
καλοκαίρι του 2017 η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης για αποκοµιδή του
τρίµµατος σε ποσότητες όµως µικρότερες των τελικών απαιτούµενων),
2. καθιστά αδύνατη την έγκαιρη κατάρτιση οποιουδήποτε έγκυρου προγραµµατισµού
οικονοµικών πόρων (προϋπολογισµού) για σχετικές δαπάνες που θα κληθεί να αναλάβει ο
∆ήµος ώστε όλες οι αναθέσεις να γίνονται µε διαγωνιστικές διαδικασίες (και όχι µε το
«επείγον»),
3. δεν επιτρέπει προσαρµογή της επιχειρησιακής λειτουργίας του ∆ήµου (προσωπικό και
µηχανήµατα πχ φορτηγά κλπ) στις προκύπτουσες συνθήκες, ώστε ο ∆ήµος να ανταποκριθεί
αποτελεσµατικά στο έργο της αποκοµιδής των βιοποδοµήσιµων, τόσο για λόγους
καθαριότητας, όσο και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας δηλαδή δεν υπάρχει η δυνατότητα «αυτοµατοποιηµένης» επιχειρησιακής προσαρµογής της
Υπηρεσίας στις έκτακτες περιστάσεις που τυχόν παρουσιαστούν.
Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών της παρούσας µελέτη συνίσταται στα εξής:
Α: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ
•
•

•
•

σήµερα το υπάρχον συσσωρευµένο τρίµµα στο χώρο λειτουργίας του κλαδοτεµαχιστικού
µηχανήµατος ανέρχεται σε 6.000 m3 περίπου,
το επιπλέον τρίµµα που θα συσσωρευτεί έως την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (Μάιος
2019), δεδοµένων των σηµερινών ρυθµών συλλογής βιοποδοµήσιµων από τις οδούς, θα
ανέλθει σε ακόµη 9.000 m3 περίπου,
το τρίµµα που περαιτέρω αναµένεται να συσσωρευτεί (από Μάιο) έως το τέλος του 2019
εκτιµάται σε τουλάχιστον 16.000 m3,
δηλαδή η συνολική προς αποµάκρυνση ποσότητα τρίµµατος εντός του 2019
υπολογίζεται σε 31.000 m3 περίπου και υπολογίζοντας +15% περίπου για λόγους
ασφάλειας στις εκτιµήσεις, η συνολική εκτιµώµενη ποσότητα τρίµµατος προς
αποµάκρυνση το 2019 εκτιµάται σε 35.000m3.

Όλες οι ανωτέρω ποσότητες πρέπει να αποµακρύνονται µε αδιατάρακτη συνέχεια για
λόγους
1. προστασίας του περιβάλλοντος και
2. πολιτικής προστασίας η οποία σηµειωτέον έχει δύο σκέλη:
• 1ον της πρόληψης των κινδύνων και
• 2ον της αποκατάστασης ζηµιών.
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Η εν λόγω ποσότητα των 35.000 m3 τρίµµατος µπορεί να µεταφερθεί προς τη χωµατερή Άνω
Λιοσίων µε συνδυασµό 2 τρόπων:
820 δροµολόγια containers χωρητικότητας 30m3 έκαστο και
150 δροµολόγια νταλίκας, διπλάσιας χωρητικότητας, 70m3
(620x35 +150x70 = 24.600 + 10.500 = 35.100m3).
Β. ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΡΠΑΓΕΣ
Για τη συλλογή των βιοαποδοµήσιµων από τις οδούς µε αρπάγες ή συνεργείο 2 φορτηγών και
φορτωτή, εκτιµάται ότι απαιτούνται 130 ηµέρες εργασίας περίπου ανά ∆ηµοτική Ενότητα,
δηλαδή υπολογίζονται δροµολόγια για τις µισές εργάσιµες ηµέρες του έτους:
52 εβδοµάδες x 5 εργάσιµες ηµέρες = 260 εργάσιµες ηµέρες δια 2 = 130 ηµέρες ανά ∆Ε µε
φορτηγό αρπάγη ή συνεργείο φορτηγών - φορτωτή, προκειµένου να αποκοµίζονται κλαδιά και
κηπαία από τις επτά ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη,
Κρυονέρι, ∆ροσιά, Ροδόπολη, ∆ιόνυσος, Σταµάτα).

ΑΡΠΑΓΗ
15Μ3

ΑΡΠΑΓΗ
28Μ3
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Για την παροχή του έργου αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων από τις οδούς του ∆ήµου, η Υπηρεσία
Καθαριότητας ζητά να υπάρχουν διαθέσιµα καθηµερινά:
τουλάχιστον 2 αρπάγες δυναµικότητας 15m3,
τουλάχιστον 2 αρπάγες δυναµικότητας 28m3 και
τα οποία θα επιχειρούν στη βάση καθορισµένου προγράµµατος ανάλογα µε την εποχή του έτους
και τις ανάγκες, πχ. τους καλοκαιρινούς µήνες υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερη ηµερήσια
δυναµικότητα φορτηγών και συνεργείων από ότι σε άλλες περιόδους του έτους όπου αυτή
µπορεί να είναι µικρότερη.
Κάθε φορτηγό – αρπάγη 15m3 του αναδόχου θα υλοποιεί εντός της 8ωρης καθηµερινής του
απασχόλησης 5 τουλάχιστον πλήρη δροµολόγια προς το χώρο εναπόθεσης που θα υποδειχθεί
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
Κάθε φορτηγό – αρπάγη 28m3 του αναδόχου θα υλοποιεί εντός της 8ωρης καθηµερινής του
απασχόλησης 4 τουλάχιστον πλήρη δροµολόγια προς το χώρο εναπόθεσης που θα υποδειχθεί
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
Ο χώρος απόθεσης (εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου) των βιοαποδοµήσιµων
απορριµµάτων που συλλέγουν οι αρπάγες θα υποδεικνύεται στον Ανάδοχο από την αρµόδια
Υπηρεσία.
Γ. ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΤΗ
Για τη συλλογή των βιοαποδοµήσιµων από τις οδούς µε αρπάγες ή συνεργείο 2 φορτηγών και
φορτωτή, εκτιµάται ότι απαιτούνται 130 ηµέρες εργασίας περίπου ανά ∆ηµοτική Ενότητα,
δηλαδή υπολογίζονται δροµολόγια για τις µισές εργάσιµες ηµέρες του έτους:
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52 εβδοµάδες x 5 εργάσιµες ηµέρες = 260 εργάσιµες ηµέρες δια 2 = 130 ηµέρες ανά ∆Ε µε
φορτηγό αρπάγη ή συνεργείο φορτηγών - φορτωτή, προκειµένου να αποκοµίζονται κλαδιά και
κηπαία από τις επτά ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη,
Κρυονέρι, ∆ροσιά, Ροδόπολη, ∆ιόνυσος, Σταµάτα).
ΑΡΠΑΓΗ
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Για την παροχή του έργου αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων από τις οδούς του ∆ήµου, η Υπηρεσία
Καθαριότητας ζητά να υπάρχουν διαθέσιµα καθηµερινά:
Τουλάχιστον 2 συνεργεία φορτηγών µε φορτωτή τύπου JCB, τα οποία θα επιχειρούν στη βάση
καθορισµένου προγράµµατος ανάλογα µε την εποχή του έτους και τις ανάγκες, πχ. τους
καλοκαιρινούς µήνες υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερη ηµερήσια δυναµικότητα φορτηγών και
συνεργείων από ότι σε άλλες περιόδους του έτους όπου αυτή µπορεί να είναι µικρότερη.
Το συνεργείο των φορτηγών µε φορτωτή τύπου JCB θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Φορτηγό Ανατρεπόµενο:
Ως αυτοκίνητο αναφοράς λαµβάνεται το αυτοκίνητο ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου 35t, 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.
Φορτωτής Τύπου «JCB»:
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.
Κάθε συνεργείο φορτηγών – φορτωτή του αναδόχου θα υλοποιεί εντός της 8ωρης καθηµερινής
του απασχόλησης 5 τουλάχιστον πλήρη δροµολόγια για κάθε ένα φορτηγό του προς το χώρο
εναπόθεσης που θα υποδειχθεί.
Ο χώρος απόθεσης (εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου) των βιοαποδοµήσιµων
απορριµµάτων που συλλέγουν τα συνεργεία θα υποδεικνύεται στον Ανάδοχο από την αρµόδια
Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την αποµάκρυνση του φορτηγού από το σηµείο φόρτωσης των
βιοαποδοµήσιµων επί της οδού, να µεριµνά και αποκαθιστά την ευπρέπεια του χώρου
καθαρίζοντας – αποµακρύνοντας τυχόν υπολείµµατα.
∆. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
Ο ∆ήµος χρειάζεται (για λόγους διαχείρισης των βιοαποδοµήσιµων) να προµηθευτεί υπηρεσίες
µηχανηµάτων έργου που θα χρησιµοποιηθούν για τη φόρτωση του κλαδοτεµαχιστικού
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µηχανήµατος (µε κλαδιά προς τεµαχισµό) αλλά και των containers και φορτηγών µεταφοράς
του τρίµµατος, διότι τα δικά του µηχανήµατα έργου είναι µικρής δυναµικότητας και συνεπώς
ακατάλληλα για την εν λόγω εργασία, καθώς είναι επίσης παλαιά µε πολλές βλάβες και χρόνους
εκτός λειτουργίας – γεγονός που δεν εξασφαλίζει αξιόπιστη διαθεσιµότητά τους προκειµένου η
Υπηρεσία να βασίζεται σε αυτά.
Υπολογίζονται υπηρεσίες µηχανηµάτων έργου για τη φόρτωση του κλαδοτεµαχιστικού
µηχανήµατος (µε κλαδιά προς τεµαχισµό) για 3 µήνες περίπου (22 εργάσιµες ηµέρες το µήνα x
3 = 66 ηµέρες και µε στρογγυλοποίηση 65 ηµέρες το έτος) προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο
∆ήµος σε περιόδους αιχµής (πχ καλοκαίρι µε µεγάλη «ένταση» εργασίας) αλλά και σε περιόδους
που τα µηχανήµατά του είναι εκτός λειτουργίας (βλάβες).
Τα µηχανήµατα έργου που θα χρειαστούν περιγράφονται ως κάτωθι:
Φορτωτής Τύπου «JCB»:
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.
Τσάπα Ελαστιχοφόρα:
Ως µηχάνηµα αναφοράς λαµβάνεται ο µηχανικός
εκσκαφέας 1 1/2 yd3 (130 ΗΡ)
(ελαστιχοφόρος), 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.
Η ηµερήσια δαπάνη απασχόλησης µηχανήµατος µε το χειριστή του, περιλαµβάνει την πλήρη
αποζηµίωση της εργασίας – απασχόλησης του µηχανήµατος (πλήρως εφοδιασµένου και
εξοπλισµένου), του χειριστού και του τυχόν βοηθού χειριστού, όπου αυτό απαιτείται, για την
εκτέλεση των εργασιών.
Τα µηχανήµατα έργου θα πρέπει να λειτουργούν στον χώρο του κλαδοτεµαχιστικού
µηχανήµατος του ∆ήµου, για πλήρες οκτάωρο ηµερησίως (∆ευτέρα έως Παρασκευή ή σε
έκτακτες περιπτώσεις και κατά τη διάρκεια αργιών µετά από ενηµέρωση της Υπηρεσίας) και σε
ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας (από τις 7.00 πµ έως τις 3.00 µµ).
Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν τη δαπάνη µεταφοράς του µηχανήµατος από το σηµείο που
βρίσκεται, στο σηµείο που θα προσφέρει την εργασία και τη δαπάνη µεταφοράς και
αποµάκρυνσής του, µετά το τέλος της απασχόλησής του.
Επίσης, στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους
ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή φθοράς, που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση
των εργασιών και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων,
των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του
αναδόχου.
Περιλαµβάνονται τα καύσιµα, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Οι εργασίες που πραγµατοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλουν
την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.
Ο Συντάκτης

Θεωρήθηκε

Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη

Παπαδόπουλος Απόστολος

ΠΕ ∆ιοικητικού

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Προϊστάµενος
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Γ.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος μπορεί να αυξομειώσει τις ενδεικτικές ποσότητες κάθε είδους του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της παρούσας, ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.
Γ1. Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός παροχής των υπηρεσιών της Μελέτης:
Α/Α

ΟΜΑ∆Α Α :
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ

1

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1
Container 30m3

2

ΟΜΑ∆Α Β :
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΕΣ

2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

∆ροµολόγιο

820

129 €

105.780,00

ΣΥΝΟΛΟ Α1

105.780,00

ΦΠΑ 24%

25.387,20

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Α1

131.167,20

300 €

45.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Α2

45.000,00

ΦΠΑ 24%

10.800,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Α2

55.800,00

ΣΥΝΟΛΟ Α

150.780,00

ΦΠΑ 24%

36.187,20

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

186.967,20

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2
Νταλίκα 70m3

1

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1 :
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Φορτηγά -Αρπάγες
15µ3

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2 :
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε

∆ροµολόγιο

150

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Ηµέρα

250

170 €

42.500

ΣΥΝΟΛΟ Β1

42.500

ΦΠΑ 24%

10.200,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Β1

52.700,00

325 €

147.875

Ηµέρα

455
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Φορτηγά -Αρπάγες
28µ3

ΟΜΑ∆Α Γ :
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΤΩΤΗ JCB
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Συνεργεία 2
φορτηγών
ανατρεπόµενων και
JCB

ΣΥΝΟΛΟ Β2

147.875

ΦΠΑ 24%

35.490,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Β2

183.365,00

ΣΥΝΟΛΟ B

190.375,00

ΦΠΑ 24%

45.690,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

236.065,00

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Ηµέρα

180

670 €

120.600

ΣΥΝΟΛΟ Γ

120.600

ΦΠΑ 24%

28.944,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Γ

149.544,00

ΟΜΑ∆Α ∆ :
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΥ
Α/Α

ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆1

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ (€)
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τσάπα Ελαστιχοφόρα

Ηµέρα

65

310 €

20.150 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆1

20.150 €

ΦΠΑ 24%

4.836 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ∆1

24.986 €

ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆2
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Φορτωτής Τύπου
«JCB»

Ηµέρα

65

250 €

16.250 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆2

16.250 €

ΦΠΑ 24%

3.900 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ∆2

20.150 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆

36.400,00
€

ΦΠΑ 24%

8.736,00 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ∆

45.136,00
€

ΣΥΝΟΛΟ Α-∆

498.155,00

ΦΠΑ 24%

119.557,20

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Α-∆

617.712,20

Σύνολο ολογράφως: Εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ και είκοσι
λεπτά, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Γ2. Ενδεικτικός
4412/2016)

Α/Α

Προϋπολογισµός

ΕΙ∆ΟΣ

Πρόχειρου

∆ιαγωνισµού

(Αρ.

6

παρ.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

∆ροµολόγιο

235

129 €

30.315,00

ΣΥΝΟΛΟ
Α

30.315,00

ΦΠΑ

7.275,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Α

37.590,60

ΟΜΑ∆Α Α
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ
Container 30m3

ΟΜΑ∆Α Β :
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΕΣ
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ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1 :
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Φορτηγά -Αρπάγες
15µ3

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2 :
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Φορτηγά -Αρπάγες
28µ3

Ηµέρα

Ηµέρα

50

65

170 €

8.500,00

ΣΥΝΟΛΟ
Β1

8.500,00

ΦΠΑ 24%

2.040,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Β1

10.540,00

325 €

21.125,00

ΣΥΝΟΛΟ
Β2

21.125,00

ΦΠΑ 24%

5.070,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Β2

26.195,00

ΣΥΝΟΛΟ
Β

29.625,00

ΦΠΑ
24%

7.110,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Β

36.735,00

ΣΥΝΟΛΟ
Α-Β

59.940,00

ΦΠΑ
24%

14.385,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Α-Β

74.325,60

Ολογράφως: Εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
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Γ3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού

Α/Α

ΟΜΑ∆Α Α :
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ

1

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1
Container 30m3

2

ΟΜΑ∆Α Β :
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΕΣ

2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

∆ροµολόγιο

585

129 €

75.465,00

ΣΥΝΟΛΟ Α1

75.465,00

ΦΠΑ 24%

18.111,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Α1

93.576,60

300 €

45.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Α2

45.000,00

ΦΠΑ 24%

10.800,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Α2

55.800,00

ΣΥΝΟΛΟ Α

120.465,00

ΦΠΑ 24%

28.911,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

149.376,60

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2
Νταλίκα 70m3

1

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1 :
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Φορτηγά -Αρπάγες
15µ3

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2 :
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Φορτηγά -Αρπάγες
28µ3

∆ροµολόγιο

150

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Ηµέρα

200

170 €

34.000

ΣΥΝΟΛΟ Β1

34.000

ΦΠΑ 24%

8.160,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Β1

42.160,00

325 €

126.750

Ηµέρα

390

Σελίδα 50

19PROC004825670 2019-04-18

ΟΜΑ∆Α Γ :
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΤΩΤΗ JCB
Αποκοµιδή
Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε
Συνεργεία 2
φορτηγών
ανατρεπόµενων και
JCB

ΣΥΝΟΛΟ Β2

126.750

ΦΠΑ 24%

30.420,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Β2

157.170,00

ΣΥΝΟΛΟ B

160.750,00

ΦΠΑ 24%

38.580,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

199.330,00

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Ηµέρα

180

670 €

120.600

ΣΥΝΟΛΟ Γ

120.600

ΦΠΑ 24%

28.944,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Γ

149.544,00

ΟΜΑ∆Α ∆ :
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΥ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ (€)
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ηµέρα

65

310 €

20.150 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆1

20.150 €

ΦΠΑ 24%

4.836 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ∆1

24.986 €

250 €

16.250 €

ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆1
Τσάπα Ελαστιχοφόρα

Φορτωτής Τύπου
«JCB»

Ηµέρα

65
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ΣΥΝΟΛΟ ∆2

16.250 €

ΦΠΑ 24%

3.900 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ∆2

20.150 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆

36.400,00
€

ΦΠΑ 24%

8.736,00 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ∆

45.136,00
€

ΣΥΝΟΛΟ Α-∆

438.215,00

ΦΠΑ 24%

105.171,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ Α-∆

543.386,60

Ολογράφως: Πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.

Ο Συντάκτης

Θεωρήθηκε

Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη

Παπαδόπουλος Απόστολος

ΠΕ ∆ιοικητικού

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος
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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Έκαστος ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του

•
•

•

•

•

•

βεβαίωση επιµελητηρίου από την οποία προκύπτει ότι ασκεί επάγγελµα σχετικό µε
την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών,
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ΟΤΑ ή/και λοιπούς φορείς του δηµοσίου και του
ιδιωτικού τοµέα, από τις οποίες προκύπτει ότι διαθέτει σχετική εµπειρία σε
παρόµοιες εργασίες,
κατάλογο των 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,
για τους συµµετέχοντες στις Οµάδες Α, Β και Γ του ενδεικτικού προϋπολογισµού
άδεια συλλογής / µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/2003,
για τους συµµετέχοντες στην Οµάδα Α σύµβαση εισόδου και απόρριψης στο
Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Άνω Λιοσίων (ή άλλο νόµιµο ΧΥΤΑ),
συνοδευόµενο από τις ζητούµενες άδειες. Η εν λόγω σύµβαση υποχρεούται να
υποβληθεί µόνο από τον προσωρινό ανάδοχο και κατά το στάδιο της υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Κατά τη διαδικασία υποβολής της αρχικής
προσφοράς υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η ζητούµενη σύµβαση εισόδου και
απόρριψης θα προσκοµισθεί, εφόσον ως συµµετέχων θα ανακηρυχθεί προσωρινός
ανάδοχος.
υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας µελέτης.

Όλες οι εργασίες εκτελούνται καθηµερινές (∆ευτέρα – Σάββατο) και εντός ωραρίου εργασίας
της Υπηρεσίας (07:00 – 15:00) εκτός εάν ζητηθεί από την Υπηρεσία η παροχή εργασίας σε
άλλες ηµέρες (εξαιρέσιµες και αργίες) και ωράρια για έκτακτους λόγους, πχ απεργίες, κίνδυνοι
φαινοµένων πολιτικής προστασίας, κλπ.
Έκαστος ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει προσφορά για όποια Οµάδα ή/και Υπο-Οµάδα και
συνδυασµό τους επιθυµεί, είτε στον ενδεικτικό προϋπολογισµό του πρόχειρου είτε του ανοικτού
(διεθνή) διαγωνισµού.
Έκαστος ενδιαφερόµενος για την Οµάδα Β (Αρπάγες) ή Γ (Συνεργεία) του ανοικτού
διαγωνισµού θα πρέπει να διαθέτει από τουλάχιστον 2 αρπάγες και συνεργεία αντίστοιχα.
Για παράδειγµα αν κάποιος συµµετέχει στην Οµάδα Β1 «Αποκοµιδή Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε Φορτηγά - Αρπάγες 15µ3» θα πρέπει να έχει στο δυναµικό του 2 τουλάχιστον
αρπάγες 15µ3 (για τις οποίες και θα υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά) προκειµένου να
µπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα έργο και µε τα 2 οχήµατα κάθε ηµέρα πχ στον Άγιο Στέφανο
και τον ∆ιόνυσο, κοκ. σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καταρτίζει η Υπηρεσία.
Το ίδιο ισχύει και για την Οµάδα Β2 και την Οµάδα Γ του προϋπολογισµού.
Αντίστοιχα έκαστος ενδιαφερόµενος για τις Υπό-Οµάδες Β1 και Β2 του πρόχειρου διαγωνισµού
θα πρέπει να διαθέτει από τουλάχιστον 2 αρπάγες αντίστοιχα.
Εφαρµόζονται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 78 «Στήριξη στις Ικανότητες Άλλων Φορέων
(Άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν.4412/2016: «1. Όσον αφορά τα κριτήρια της
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75
και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που προβλέπονται στην
παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριµένη
σύµβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των
δεσµών του µε αυτούς».
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Αν ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει
στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του αναγκαίους πόρους, ιδίως, µε την
προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες
των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 του
Ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν
φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα την αντικατάσταση φορέα
για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί
ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύµβασης.

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 που θα
διενεργεί.
3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στα
πλαίσια της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, 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 δ/ντή 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
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το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή
εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά 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 έτους από την ηµεροµηνία
υπογραφής της ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού.
Οι ποσότητες στον προϋπολογισµό θεωρούνται ενδεικτικές και η Υπηρεσία δύναται να τις
τροποποιήσει (αυξοµειώσει), χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. Οι τιµές που
αναφέρονται στον προϋπολογισµό θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και ο
ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών
που περιγράφονται.
Για τις παρούσες εργασίες ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και φόρους για
τρίτους κ.λπ.
Στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού περιλαµβάνονται:










η αξία των ηµεροµισθίων του προσωπικού µε ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του ΙΚΑ,
επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη νοµοθεσία,
τα καύσιµα
"το κόστος" της φθοράς των οχηµάτων που χρησιµοποιούνται,
τα µισθώµατα των οχηµάτων, και κάθε δαπάνη για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση
της σύµβασης
κάθε δασµό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση,
κάθε δαπάνη σχετική µε το ενοίκιο, τη φθορά ή την απόσβεση των χρησιµοποιουµένων
οχηµάτων, 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
δυστυχήµατα 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 και υποχρεούται να αποζηµιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε
βλάβη που θα προξενηθεί. 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, οχηµάτων 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 οχήµατά
του, στις εγκαταστάσεις Οργανισµών Κοινής Ωφελείας.
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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. Κατόπιν των προφορικών
εντολών, ο Ανάδοχος εκδίδει εντός τριών (3) ηµερών έγγραφα δελτία µε τις εργασίες που
εκτελέστηκαν και τα οποία υπογράφονται αρµοδίως από την Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τα αναφερόµενα στο παρόν Τεχνική Περιγραφή,
Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 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.
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 που θα 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. Για λόγους ασφαλείας
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
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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 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 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 αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των
εργασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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 οχήµατα 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.
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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. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει ότι ο ενδιαφερόµενος έχει λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξή
της όλων των γενικών και ειδικών συνθηκών για την εκτέλεση της υπηρεσίας, ήτοι τον τόπο
εργασίας, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των
υλικών, την κατάσταση των δρόµων, τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές
ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήµατα µπορεί να προκύψουν και να επηρεάσουν το
κόστος της παρεχόµενης υπηρεσίας και τέλος το ότι η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τη
σύµβαση που θα υπογραφεί και στην οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί.

Ο Συντάκτης

Θεωρήθηκε

Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη

Παπαδόπουλος Απόστολος

ΠΕ ∆ιοικητικού

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI Σχέδιο Σύµβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς

Άγιος Στέφανος, …./…. /2019
Αριθµ. Πρωτ.

e-mail: milonas@dionysos.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(Συνολικού ποσού …… € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)

Στον Άγιο Στέφανο σήµερα την …….-..…..-2019 οι κάτωθι συµβαλλόµενοι:

1.
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη , που ενεργεί
στο παρόν ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου ∆ιονύσου ( ΑΦΜ 997690910 ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
σύµφωνα µε την υπ΄άριθµ 782/31-03-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για ορισµό Αντιδηµάρχων
«δυνάµει» του άρθρου 58 & 1, παρ. στ’ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής
στην παρούσα σύµβαση «∆ΗΜΟΣ» και
2.
Η εταιρεία …… µε δ.τ. ……… µε ΑΦΜ …….., ∆ΟΥ …………. η οποία εκπροσωπείται από
την/τον ……… του ………, κάτοικο ………………., οδός ……., αρ. ……, κάτοχο του µε στοιχεία ………….
∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, ο οποίος ενεργεί δυνάµει της υπ’ αριθµ. ………..
συµβολαιογραφικής πράξης, καταστατικού κτλ [διαγράφονται τα µη προβλεπόµενα] µε αρ.
Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ ………., ως νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειριστής της Εταιρείας που έχει έδρα
στο ∆ήµο …….. , [οδός] [αρ], [περιοχή] Τ.Κ. ……….και θα αποκαλείται στη συνέχεια της
σύµβασης αυτής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ».
Τα ανωτέρω συµβαλλόµενα µέρη, όπως αυτά παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα
σύµβαση, αµοιβαία συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

κατ΄

•

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

•

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

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

•

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

•

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. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ.
Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης

•

Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.

•

Την αριθµ. 475/2019 ΑΑΥ (Α∆Α: Ω8ΩΠΩ93-27∆).

•

Την υπ’ αριθ. 3/2019 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου που
ενσωµατώθηκε στο παράρτηµα Ι της παρούσης διακήρυξης.

•

Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 19REQ004439259 201902-11

•

Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 19REQ004621115
2019-03-15

•

Την αριθµ. …../2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν, η σχετική
µελέτη και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού και
η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.

•

Τις αριθµ. …./2019 & …../2019 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάδειξη
αναδόχου

•

Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της
προµήθειας.

•

Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών.
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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
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στη δεύτερη των συµβαλλόµενων «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», την παροχή υπηρεσιών για την ΟΜΑ∆Α Α
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ», και /ή την παροχή υπηρεσιών ΟΜΑ∆Α Β: «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΙΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΡΠΑΓΕΣ», όπως αυτές αναλυτικά προσδιορίζονται στον παρακάτω
πίνακα σύµφωνα µε την 3/2019 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, τους όρους
∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, καθώς και την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος µε την παρούσα σύµβαση.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες που πρόκειται να πραγµατοποιήσει ο
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», µε την διάθεση κατάλληλου προσωπικού-ανθρώπινου δυναµικού παρατίθενται
στον παρακάτω πίνακα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης αύξηση των τιµών τιµολογίου δεν
πρόκειται να γίνει δεκτή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και µε προσφυγή στα άρθρα 288
και 388 Α.Κ.
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΜΑ∆Α Α: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ
Container 30m3

1

ΟΜΑ∆Α Β: ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΙΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΡΠΑΓΕΣ
Υπηρεσία Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε Φορτηγό-Αρπάγη 15 m3

2

3

Υπηρεσία Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων
Απορριµµάτων µε Φορτηγό-Αρπάγη 28 m3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ροµολόγιο

235

Ηµέρα

50

Ηµέρα

65

Το CPV της υπηρεσίας είναι 90512000-9 µε τίτλο “Υπηρεσίες Μεταφοράς Απορριµµάτων”,
1. Αντικείµενο της Σύµβασης
Αντικείµενο της παρούσης σύµβασης αποτελεί για την :
•

ΟΜΑ∆Α Α «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ» η µεταφορά (συνολικά 235 δροµολόγια)
βιοαποδοµήσιµων θρυµµατισµένων υλικών από τον χώρο λειτουργίας των µηχανηµάτων
διαχείρισης απορριµµάτων πρασίνου (κλαδοφάγων) του ∆ήµου, οι οποίοι βρίσκονται
εντός των διοικητικών του ορίων, προς τη χωµατερή Άνω Λιοσίων.

Η µεταφορά του τρίµµατος θα γίνεται µε φορτηγό ανοιχτού (ή και κλειστού) τύπου – container
ενδεικτικής χωρητικότητας 30 m3 (+/-5%).
•

ΟΜΑ∆Α Β: «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΙΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΡΠΑΓΕΣ» η συλλογή και
αποµάκρυνση των βιοαποδοµήσιµων υλικών (απορριµµάτων) – που παράγονται ως
προϊόντα κλαδέµατος που εναποτίθενται στις οδούς του ∆ήµου ∆ιονύσου.

Για την παροχή του έργου αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων από τις οδούς του ∆ήµου, η Υπηρεσία
Καθαριότητας ζητά να υπάρχουν διαθέσιµα καθηµερινά:
τουλάχιστον 2 αρπάγες δυναµικότητας 15m3,
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τουλάχιστον 2 αρπάγες δυναµικότητας 28m3 και
τα οποία θα επιχειρούν στη βάση καθορισµένου προγράµµατος ανάλογα µε την εποχή του έτους
και τις ανάγκες, πχ. τους καλοκαιρινούς µήνες υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερη ηµερήσια
δυναµικότητα φορτηγών και συνεργείων από ότι σε άλλες περιόδους του έτους όπου αυτή
µπορεί να είναι µικρότερη.
Κάθε φορτηγό – αρπάγη 15m3 του αναδόχου θα υλοποιεί εντός της 8ωρης καθηµερινής του
απασχόλησης 5 τουλάχιστον πλήρη δροµολόγια προς το χώρο εναπόθεσης που θα υποδειχθεί
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
Κάθε φορτηγό – αρπάγη 28m3 του αναδόχου θα υλοποιεί εντός της 8ωρης καθηµερινής του
απασχόλησης 4 τουλάχιστον πλήρη δροµολόγια προς το χώρο εναπόθεσης που θα υποδειχθεί
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
Ο χώρος απόθεσης (εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου) των βιοαποδοµήσιµων
απορριµµάτων που συλλέγουν οι αρπάγες θα υποδεικνύεται στον Ανάδοχο από την αρµόδια
Υπηρεσία.
Η χρήση των ανωτέρω οχηµάτων για κάθε οµάδα περιλάµβάνει και τον οδηγό τους. Επίσης,
περιλαµβάνονται τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) CPV 90512000-9 µε τίτλο “Υπηρεσίες Μεταφοράς Απορριµµάτων”,
2. Χρόνος διάρκειας της σύµβασης
2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή
εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου.

µέχρι

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 διακήρυξης.
Άρθρο 3 Ποιότητα Υπηρεσιών
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών .
Καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τη ∆/νση
Περιβάλλοντος και υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά µε
την παροχή των υπηρεσιών του.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο ανάδοχος οφείλει να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας τόσο για το προσωπικό όσο
και για τον τεχνικό εξοπλισµό καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών και µέχρι την
ολοκλήρωση της σύµβασής του.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τη διαδικασία για τη πιστοποίηση των παρεχόµενων
υπηρεσιών, ήτοι :
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Για την ΟΜΑ∆Α Α: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ» προκειµένου για τη πιστοποίηση των
παρεχόµενων υπηρεσιών ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τη σύµβαση σύµφωνα µε την ακόλουθη
διαδικασία:
1 .Έγγραφη εντολή της αρµόδιας Υπηρεσίας (∆/νση Περιβάλλοντος) για τη συλλογή των
βιοαποδοµίσηµων υλικών.
2. Έκδοση αναγκαίου δελτίου κίνησης των οχηµάτων ή ηµερολόγιο σύµφωνα µε το άρθρο
6.1.3 της οικείας διακήρυξης.
3. Ζυγολόγιο ανά εντολή ανά δελτίο κίνησης όπως αυτό εκδίδεται από τις εγκαταστάσεις του
Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριµµάτων (Ε.Μ.Α.) της περιοχής Άνω Λιοσίων.
4. Έκδοση από τον ανάδοχο συγκεντρωτικής κατάστασης µε το σύνολο των 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου .
5. Υπογραφή (πιστοποίηση) του επιβλέποντος υπαλλήλου ή του Προϊστάµενου Καθαριότητας
της ∆/νσης Περιβάλλονος.
6. Έκδοση του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών µόνο για τις πιστοποιηµένες υπηρεσίες,
το οποίο και θα συνοδεύεται από τις προηγούµενες εντολές και καταστάσεις .
7. Οριστική παραλαβή των υπηρεσιών από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
8. Εκκαθάριση της δαπάνης και έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος από το λογιστήριο
9. Εξόφληση αυτού από τη Ταµειακή Υπηρεσία.
Για την οµάδα Β: «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΙΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΡΠΑΓΕΣ» προκειµένου για τη
πιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τη σύµβαση σύµφωνα
µε την ακόλουθη διαδικασία:
1. Έγγραφη εντολή της αρµόδιας Υπηρεσίας (∆/νση Περιβάλλοντος) για τη συλλογή των
βιοαποδοµίσηµων υλικών.
2. Έκδοση αναγκαίου δελτίου κίνησης των οχηµάτων ή ηµερολόγιο σύµφωνα µε το άρθρο
6.1.3 της οικείας διακήρυξης.
3. Υπογραφή (πιστοποίηση) του επιβλέποντος υπαλλήλου, ή τω υπαλλήλων που εργάζονται στο
χώρο εναπόθεσης των βιοαποδοµίσηµων υλικών ή οτυ Προϊστάµενου Καθαριότητας της ∆/νσης
Περιβάλλοντος µε την οποία και θα επιβεβαιώνεται το κατ΄ ελάχιστον το πλήθος απαιτούµενων
δροµολογίων περισυλλογής που απαιτούνται ανά εντολή ανά ηµεροµηνία.
4. Έκδοση από τον ανάδοχο συγκεντρωτικής κατάστασης µε το σύνολο των 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου .
5. Υπογραφή (πιστοποίηση) του επιβλέποντος υπαλλήλου ή του Προϊστάµενου Καθαριότητας
της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
6. Έκδοση του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών µόνο για τις πιστοποιούµενες
υπηρεσίες, το οποίο και θα συνοδεύεται από τις προηγούµενες εντολές και καταστάσεις .
7. Οριστική παραλαβή των υπηρεσιών από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
8. Εκκαθάριση της δαπάνης και έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος από το λογιστήριο
9. Εξόφληση αυτού από τη Ταµειακή Υπηρεσία.
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Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα ανάλογα µε τις εποχιακές ή
άλλες ανάγκες και να ενηµερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές.

Άρθρο 4 Πληµµελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου.
Εάν η εργασία δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή
κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτή, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης συντήρησης που θα υπογραφεί
για την πιστή τήρηση και εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων Νόµου ή Αστυνοµικών ή
οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Σε περίπτωση ατυχήµατος που θα προξενηθεί µε οποιοδήποτε
τρόπο κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων ή των µέσων που διαθέτει για τη παροχή της
σύµβασης και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε
οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζηµιώσει τον
ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχηµα.
Επίσης τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών µέσα, τα υλικά και τα µηχανήµατα για την
µεταφορά τους στον ∆ήµο, καθώς και το απαιτούµενο προσωπικό για την φόρτωση, µεταφορά
και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών, βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε το Εργοστάσιο Μηχανικής
Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης (ΕΜΑ) απορριµµάτων, που βρίσκεται στην Ολοκληρωµένη
Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΕ∆Α) ∆υτ. Αττικής.

Άρθρο 5 –Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ηµέρα που
καλέστηκε να την εκτελέσει, εξαιρουµένης της ανωτέρας βίας, ο προµηθευτής υπόκειται σε
ποινική ρήτρα ίση προς 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Μετά την καθυστέρηση των µίας εβδοµάδας ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την παρούσα
σύµβαση εις βάρος του αναδόχου.
Άρθρο 6 Παραλαβή
6.1. 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 την τελεία απόρριψη της παραλαµβανοµένης εργασίας
ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό
της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο Εργοδότης 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.
6.2 . Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο
ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η
καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα
στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από
τον επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση
των όρων της σύµβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν
είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την
επιτροπή παραλαβής. Το παρόν εδάφιο θα λειτουργεί επικουρικά του άρθρου 3 της παρούσης.
6.3 Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της θα ορίσει για την παρακολούθηση της
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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
και θα πιστοποιεί επικουρώντας το έργο της οικείας Επιτροπής.
Άρθρο 7 Πληρωµές
Η πληρωµή της αξίας της εργασίας θα γίνεται µε χρηµατικές εντολές του εργοδότη που θα
εκδίδονται µετά την παραλαβή της υπηρεσίας, τηρούµενης της προβλεπόµενης διαδικασίας όπως
αυτή περιγράφεται ανά οµάδα στο άρθρο 3 της παρούσης, και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως
αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο επιτροπής παραλαβής και
τιµολόγιο του αναδόχου τηρουµένων των προβλεπόµενων διαδικασιών
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες 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 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, 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.
Άρθρο 8 Σταθερότητα τιµών.
Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης και δεν επιτρέπεται
αναπροσαρµογή αυτών.
Άρθρο 9 Αµοιβή
Αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι αποδέχονται ως τίµηµα των ως άνω ειδών το ποσό των ΕΥΡΩ
#00.000,00# (ολογράφως) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ που βαρύνει τον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ».
Αναλυτικά:

Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ

ΟΜΑ∆Α Α: ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ
Container 30m3

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

∆ροµολόγιο

ΟΜΑ∆Α Β: ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η

Σελίδα 65

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

235

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
€

ΣΥΝΟΛΟ €

19PROC004825670 2019-04-18

2

3

ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΙΣΗΜΩΝ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΕΣ
Υπηρεσία Αποκοµιδής
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων µε
Φορτηγό-Αρπάγη 15 m3

Υπηρεσία Αποκοµιδής
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων µε
Φορτηγό-Αρπάγη 28 m3

Ηµέρα

50

Ηµέρα

65

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γεν. Σύνολο

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.
Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις συµβαλλοµένων

Α. Του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ:
10.1 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» εγγυάται ότι τα ανωτέρω είδη θα ανταποκρίνονται προς τους όρους των
προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς της, ότι θα είναι
απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα.
10.2 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδοµή και οργάνωση η οποία θα του
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη & απρόσκοπτο εφοδιασµό των δοµών του ∆ήµου.
10.3 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του ∆ήµου προς τις εντολές και οδηγίες
του οποίου οφείλει απόλυτη συµµόρφωση καθώς και να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να
πιστοποιείται και η εκτέλεση της προµήθειας.
10.4 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση της προµήθειας
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 .
10.5 Το προσωπικό του αναδόχου θα αντικαθίσταται έφ' όσον το απαιτήσει ο ∆ήµος, σε
περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την οµαλή διεκπεραίωση του συµβατικού
αντικειµένου.
10.6 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.
10.7 Σε περίπτωση βλάβης του µηχανολογικού εξοπλισµού ή καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο
αδυναµίας εκτέλεσης της προµήθειας ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αποκατάσταση του
µε άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο πρόγραµµα παραδόσεων χωρίς διακοπή .
10.8 Κάθε βλάβη προς τρίτο οφειλόµενη σε κακή ποιότητα, χειρισµό η αµέλεια από το
προσωπικό ή τα µέσα που χρησιµοποιεί η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» βαραίνει αποκλειστικά και απεριόριστα
αυτή και πρέπει να επανορθώνεται από την «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» άµεσα από την γνώση του συµβάντος
καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο.
10.9 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» 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 ( ∆ιαχείριση στερεών Αποβλήτων –
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Προστασία Περιβάλλοντος) .

10.10 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.
10.11 Σε όλες τις περιπτώσεις, η κυκλοφορία των οχηµάτων της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα είναι σύµφωνη
µε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας, κτεο, ταχογράφος κλπ…..).
Β. Του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ :
10.12 Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ για την εκτέλεση της σύµβασης
παρακολούθηση της προµήθειας και την διεκπεραίωση αυτών

ορίζει

υπεύθυνους

για

την

10.13. Οι υπεύθυνοι παρακολούθησης του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ της εν λόγω υπηρεσίας θα πρέπει να
παρακολουθούν τη πρόοδο των εργασιών, σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και το
χρονοδιάγραµµα και να προτείνουν εφόσον κρίνεται αναγκαίο τις απαιτούµενες ενέργειες.
10.14. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ είναι υποχρεωµένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση
της εργασίας , να καταβάλει στην εταιρεία την ανάλογη αµοιβή.
Άρθρο 11- Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλα όσα αναφέρονται στη
παρούσα και για την καλή εκτέλεση της σύµβασης κατέθεσε στον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» την µε αριθµό
........ εγγυητική επιστολή, ποσού €....... του ........., η οποία θα επιστραφεί στην «ΑΝΑ∆ΟΧΟ»
µετά την οριστική παραλαβή και εξόφληση των σχετικών τιµολογίων.
Άρθρο 12 - Λοιποί όροι
12.1 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.
12.2 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.
12.3 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.∆.Κ. (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ
114Α’).
12.4 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.
12.5 Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρµογής, άπαντες οι γενικοί, ειδικοί
όροι και προϋποθέσεις της 3/2019 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος, σε συνδυασµό µε την
υποβληθείσα προσφορά (οικονοµική & τεχνική) της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», που αποτελούν
αναπόσπαστα µέρη της σύµβασης αυτής.
12.6 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ».
12.7 Την ευθύνη για τη παρακολούθηση της σύµβασης έχει η οικεία Επιτροπή του ∆ήµου
∆ιονύσου «Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που
απαιτείται από τα φύση τους τεχνική γνώση».
12.8 Από την υπογραφή της παρούσης ουδείς άλλος µπορεί να προχωρεί χωρίς την έγκριση των
συµβαλλόµενων σε παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
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Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ » δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύµβασης.

Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το κείµενο της συµβάσεως οι δύο συµβαλλόµενοι
υπέγραψαν τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα αυτής, τρία (3) από αυτά κρατήθηκαν από τον
«ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ», το ένα (1), το έλαβε η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ».
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Ανάδοχος

Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής
∆ιαχείρισης

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Άγιος Στέφανος, …./…. /2019

Οικονοµική Προσφορά για την Υπηρεσία Αποκοµιδής Βιοαποδοµίσηµων Υλικών
σύµφωνα µε την αριθ. 3/2019 Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος

Α/Α

1

2

3

ΕΙ∆ΟΣ

ΟΜΑ∆Α Α: ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ
Container 30m3

ΟΜΑ∆Α Β: ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΙΣΗΜΩΝ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΕΣ
Υπηρεσία Αποκοµιδής
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων µε
Φορτηγό-Αρπάγη 15 m3

Υπηρεσία Αποκοµιδής
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων µε
Φορτηγό-Αρπάγη 28 m3

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ροµολόγιο

235

Ηµέρα

50

Ηµέρα

65

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
€

ΣΥΝΟΛΟ €

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γεν. Σύνολο

Ολογράφως:

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.

Σηµείωση: Σε περίπτωση απόκλισης µεταξύ αριθµητικής καταγραφής της προσφοράς
και της τιµής ολογράφως υπερισχύει η τιµή ολογράφως.

[Υπογραφη]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6075
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΩΦ. ΛΙΜΗΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.
∆ΙΑΚΟΥ 1 / ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14568
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ[……]
- Τηλέφωνο:213-2030623
- Ηλ. ταχυδροµείο: milonas@dionysos.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: www.dionysos.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Τίτλος της δηµόσιας σύµβασης: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ 74.325,60€, ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α 24% Το CPV των προς προµήθεια υπηρεσιών είναι: 90512000-9 µε τίτλο «Υπηρεσίες Αποκοµιδής
Απορριµµάτων».
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον
οικονοµικό φορέα
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Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των
εργαζοµένων
µε
αναπηρία
ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι
εγγεγραµµένος
σε
επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό
(π.χ.
βάσει
εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα 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)
Αναφέρετε
την
ονοµασία
του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει

Απάντηση:
[
[

]
]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συµπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωση
ΜΟΝΟ
εφόσον
αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης:
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 αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Απάντηση:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β)
Προσδιορίστε
τους
άλλους β) [……]
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος [ ]
ή των τµηµάτων για τα οποία ο
οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει
προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε
τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους
εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας
για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει
οποιοδήποτε
µέρος
της
σύµβασης
σε
τρίτους
υπό
µορφή
υπεργολαβίας;

πληροφορίες

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόµενων
υπεργολάβων
και
το
ποσοστό
της
σύµβασης
που
θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα
µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
− συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·
− δωροδοκίαx,xi·
− απάτηxii·
− τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίαςxiv·
−

−

παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει
εξουσία
εκπροσώπησης,
λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 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;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)
Ηµεροµηνία
της
καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά
την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
xx
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση») ;

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxxi:

τα

µέτρα

που

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή
φόρων
ή
εισφορών Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1)
Μέσω
δικαστικής
ή
διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες
σχετικά
µε
πιθανή
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συµφερόντων
ή
επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)
αναγκαστική
διαχείριση
από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό
επαγγελµατικό
παράπτωµαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
συµφερόντωνxxix, λόγω της συµµετοχής
του
στη
διαδικασία
ανάθεσης
της
σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει
παράσχει
ο
οικονοµικός [] Ναι [] Όχι
φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε
αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο
τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία
της διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή
ή
επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxxi
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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί
ο
οικονοµικός
φορέας
να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν 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,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις
αποφάσεις
που
αφορούν
τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Σελίδα 81

19PROC004825670 2019-04-18
∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι
ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος
στα
σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
µέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός
φορέας
µέλος
συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός
φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα
στον
επιχειρηµατικό
τοµέα
που
καλύπτεται από τη σύµβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα στον τοµέα
και για τον αριθµό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές
του
ο
οικονοµικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως

Απάντηση:
έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόµισµα

κύκλος
κύκλος
κύκλος

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

(προσδιορισµός
της
απαιτούµενης
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvii και η αντίστοιχη αξία)
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εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

5)
Το
ασφαλισµένο
ποσό
στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων:
Κατά
τη
διάρκεια
της
περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά
την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σηµαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά
τη
διάρκεια
της
περιόδου
αναφοράςxxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους
παραλήπτες
δηµόσιους
ή
ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί
να χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο
τεχνικό
εξοπλισµό
και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει
τα
ακόλουθα
συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που
θα
παρασχεθούν
ή,
κατ’
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη

Απάντηση:
Αριθµός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης
που
αναφέρονται
στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης
που
αναφέρονται
στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ηµεροµ
παραλήπτ
φή
ηνίες
ες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που
λαµβάνει
για
τον
έλεγχο
της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών
προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει
τα
ακόλουθα
µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό
για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται,
να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τµήµα
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11)
Για
δηµόσιες
συµβάσεις
προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται
από
πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12)
Για
δηµόσιες
συµβάσεις
προµηθειών:
Μπορεί
ο
οικονοµικός
φορέας
να
προσκοµίσει
τα
απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων,
µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόµενη
µε
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα
έγγραφα
της
σύµβασης
που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
τα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών
εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων
µε τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός
φορέας
διαθέτει
τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν
ορισµένα
από
τα
εν
λόγω
πιστοποιητικά
ή
λοιπές
µορφές
αποδεικτικών
στοιχείων
διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α],
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii

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) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

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.

xiv

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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
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xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες 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 ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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