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Αναρτώνται στη ∆ιαδικτυακή Πύλη
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Καρπενησίου
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Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης
Τοιχοκολλάται

Αναρτάται

∆ηµοσιεύεται
Στην

στο Εμπορικό
Επιμελητήριο
Ευρυτανίας

στο
Δημαρχιακό
Κατάστημα

Διαύγεια

Ε.Ε.Ε.Ε,

στο
Φ.Ε.Κ.

στον Ελληνικό
Τύπο

Ο

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Κ Α Ρ Π Ε Ν Η Σ Ι Ο Υ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής επί του συνολικού προϋπολογισμού (η αξία μίσθωσης
οχημάτων του δήμου, όπως αυτή εμφανίζεται στα συμβατικά τεύχη, παραμένει σταθερή), για την
ανάδειξη αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» για τρία έτη
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
και καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΥΔΡΑΣ 6

Πόλη

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
36100

Ταχυδρομικός Κωδικός
1

ΕΛΛΑΔΑ

Χώρα

2

Κωδικός ΝUTS

GR 243

Τηλέφωνο

2237350081, 2237350077

Φαξ

2237089076
techniki@0716.syzefxis.gov.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
3

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.karpenissi.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 4 Oργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄βαθμού και ανήκει στην Γενική
Κυβέρνηση5
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.6
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών
Στοιχεία Επικοινωνίας 7
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.8
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

1
2
3

4

5

6

7
8

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Αναφέρεται το είδος της Α.A., π.χ. Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου
κλπ. και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις
του άρθρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα
έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
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γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση ή την ιστοσελίδα
του δήμου Καρπενησίου www.karpenissi.gr

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για
την ανάδειξη του αναδόχου της «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ/ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
Χρηματοδότηση της σύμβασης9
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καρπενησίου. Η δαπάνη για την
σύμβαση είναι πολυετής και βαρύνει την με Κ.Α. : 02.20.6277.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2017 με ποσό 135656,00€, ενώ θα προβλεφθούν για το έτος 2018 :406968,00€ για
το έτος 2019:406968,00€ και για το έτος 2020:271312,00€

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά και μεταφόρτωση των
απορριμμάτων για τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ Λαμίας για το σύνολο της επικράτειας του Δήμου
Καρπενησίου καθώς και το γενικό καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων, λαϊκής αγοράς, δημόσιων
τουαλετών εντός της πόλης του Καρπενησίου, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, όπως αυτά
περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης
Συνοπτικά η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει:

1. Αποκομιδή απορριμμάτων σε όλες τις ΔΕ
Αποκομιδή στερεών οικιακών μη επικινδύνων αποβλήτων
Πλύση και συντήρηση κάδων απορριμμάτων
Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων – κλαδιών κ.λ.π.

2. Μεταφόρτωση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λαμίας
Ένας (1) οδηγός για μεταφόρτωση απορριμμάτων
Μεταφόρτωση ογκωδών αντικείμενων – κλαδιών κ.λ.π. (προσωπικό και εξοπλισμός)

3. Καθαρισμό και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων
Καθαρισμό και σάρωση οδών με τη χρήση μηχανικών μέσων
Καθαρισμό και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων
Καθαρισμό λαϊκής αγοράς, δημόσιων τουαλετών, πάρκινγκ, κλπ

Επίσης προβλέπεται η μηχανική και χειρωνακτική οδοσάρωση και η αντικατάσταση σάκων από τους
υπάρχοντες επιστύλιους απορριμματοδέκτες για τις οδούς και τις πλατείες, η απομάκρυνση ογκωδών
αντικειμένων, κλαδιών κ.λ.π. και η πλύση κάδων απορριμμάτων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία φέρει
αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση:
α) CPV: [90511200-4]-Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
β) CPV: [90610000-6]-Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών

9

Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ ν. 4412/2016
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γ) CPV: [90512000-9]-Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ενώ στα
πλαίσια επίτευξης χαμηλότερου κόστους για τις υπηρεσίες καθαριότητας, ο Δήμος θα παραχωρήσει τη
χρήση μέρους του εξοπλισμού του στον ανάδοχο, έναντι ενός μηνιαίου μισθώματος.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (αφαιρούμενης της αξίας μίσθωσης οχημάτων) ανέρχεται στο ποσό
των 1.220.904,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 984600,00 ΦΠΑ :
236304,00 ).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36μήνες10
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην τεχνική
περιγραφή της μελέτης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει 11 τιμής

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 ιδίως12:


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



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



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



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



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



του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
(L335)»14, ,

10
11
12

13
14

Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης
Άρθρο 86 ν.4412/2016
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έως την 31.03.2017 για την παροχή έννομης προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων άνω των ορίων
παραμένει σε ισχύ ο ν. 3886/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 377, των παρ. 7,8 και 11 του
άρθρου 379 με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016.
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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»,15



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



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



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



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 16,



του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”17



του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»18, της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες



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



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



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



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



το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”]



της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »19

15
16

17

18

19

Συνεπώς η σχετική αναφορά στο ν. 3886/2010 συμπληρώνεται μόνο εφόσον η συγκεκριμένη διακήρυξη αφορά σε δημόσια
σύμβαση παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου
2021
Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των
προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του ν.
4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75)
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της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),20



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



- της υπ’αριθμ. 202/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού



- της υπ’άριθμ 26/27-01-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση επιτροπών
παραλαβής (ΑΔΑ: Ω99ΚΩΕΓ-56Ζ).



- της υπ’αριθμ. 27/27-01-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση επιτροπής
εξέτασης ενστάσεων (ΑΔΑ: ΩΠ28ΩΕΓ-ΔΡΥ).



- της με αριθμ. 22/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
«17REQ006134070».



- της υπ’αριθμ. 132/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΕ5ΩΕΓ-02Λ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση
της σχετικής υπηρεσίας.



- των αριθ. 688/4-5-2017 έως και 689/4-5-2017 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.



- της υπ’αριθμ. 203/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΟΧΩΕΓ-ΡΜΞ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης,
διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων για τον εν λόγω διαγωνισμό, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ « 17REQ006143183».



- της υπ’αριθμ. 204/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης, διάθεσης και ψήφισης
πιστώσεων για τις δαπάνες δημοσίευσης στις εφημερίδες του διαγωνισμού.



- της υπ’αριθμ. 205/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές
προδιαγραφές και καταρτίζονται οι όροι της παρούσης διακήρυξης.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/6/2017.και ώρα 15:0021
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
ως εξής:ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 08/06/2017 ώρα 8:00 και λήξης η 20/06/2017 ώρα
15:00

20

21

Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
και στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές
διαδικασίες. Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75
Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου
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1.6 ∆ηµοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης22

Προκήρυξη23 της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 24

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 25.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.26 : http://www.promitheus.gov.gr
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 27 28 29, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016
Δύο (2) οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας (Ναυτεμπορική, Ημερησία).
Δύο (2) εβδομαδιαίες νομαρχιακές εφημερίδες του Νομού Ευρυτανίας(Ευρυτανικά Νέα,
Ευρυτανικός Παλμός).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.karpenissi.gr
Γ.

22
23

24

25

26
27

28

29

Έξοδα δημοσιεύσεων

Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της απόφασης της
παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379§3 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 31/12/2017, οπότε και καταργείται,
πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020,
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377
παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.

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 τους30
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.

30

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης31 είναι τα ακόλουθα:

•

η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

•
•
•

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα32 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

•
•

τα υποδείγματα των Εγγυητικών Επιστολών(Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης)

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]33
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
34

το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος35.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο36. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται

31

32

33
34

35

36

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
Για συμβάσεις άνω των ορίων
Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να
προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των
ενδιαφερομένων.
Πρβλ την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
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είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών37.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.38
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).39
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.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, 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.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σ την αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα40.
2.1.5 Εγγυήσεις41
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη37

38
39
40
41

Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την
παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και
στην παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. Πρβλ και άρθρο 60 παρ. 3 του ίδιου νόμου
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Υποδείγματα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπάρχουν
στο Παράρτημα II της παρούσας. 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 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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.42
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή43 για την υποβολή προσφοράς44.

42

43
44

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.45
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής46
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής47, που δεν
ξεπερνά το ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α , συγκεκριμένα
ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων (19.000,00) ευρώ48. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2. δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού49
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους50:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του

45
46
47

48

49
50

Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016)
Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1
άρθρου 72 ν. 4412/2016).
Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. 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.
Δεν 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 τους51.

51

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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2.2.3.3.52 Κατ' εξαίρεση, 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. Αποκλείεται53 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας54,
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα τα προσκομίσουν οι εξής:
Φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν
τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα περί
εκκαθάρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν ισχύουν για ατομικές επιχειρήσεις
Νομικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία
(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,

52

53

54

Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί
δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική
δυνατότητα η A.A. διαγράφεται η παράγραφος 3 α ή/και β αντίστοιχα.
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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(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.
Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης ως σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.
3863/201055.
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. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)56.
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.457 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 58.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
55

56

57
58

Το εν λόγω εδάφιο προστίθεται από την Α.Α. στην περίπτωση θ, μόνο εφόσον η διακήρυξη αφορά σε ανάθεση σύμβασης
υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης, άλλως διαγράφεται.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
Όπως προηγούμενη υποσημείωση
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
[Κριτήρια Επιλογής]59
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας60
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται επί
ποινή αποκλεισμού
Α)να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι
παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και γενικές εργασίες καθαριότητας κοινόχρηστων
χώρων. Ειδικότερα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα αυτό. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Β) να διαθέτουν άδεια διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων).
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια61
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται62 να διαθέτουν/ παρέχουν:
α) ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του προσφέροντος κατά την τελευταία 3ετία προ του έτους του
διαγωνισμού, να ανέρχεται τουλάχιστον σε 200.000,00 ευρώ και ταυτόχρονα
β) ο ετήσιος κύκλος εργασιών για την τελευταία τριετία προ του έτους του διαγωνισμού, απαιτείται να
είναι τουλάχιστον ίσος με 150.000,00 ευρώ και αυτό θα πρέπει να αφορά παρόμοιες εργασίες με αυτές
που περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων αποτελεί Ένωση/ Κοινοπραξία επιτρέπεται η μερική κάλυψη της
απαίτησης αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση (με βάση τα ποσοστά συμμετοχής
των μελών σε αυτές και όχι αθροιστικά).

59

60
61

62

Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη) , είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Όπως υποσημείωση ανωτέρω
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα63
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς
[Ι] απαιτείται64
α) να έχουν εκτελέσει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2017-2015-2016) υπηρεσίες αντίστοιχου
αντικειμένου συνολικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το 50% του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
[ΙΙ] δηλώνουν
α) τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας. 65
β) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν
γ) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης
δ) άδειες που κατέχουν

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης66
[τίθεται από την Α.Α. μόνο εάν απαιτεί πρότυπα]
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα πρότυπα:
α) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 «Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας -Απαιτήσεις»
β) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 «Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης –Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του»
γ) OHSAS 18001 :2007 (η αντίστοιχη ελληνική EΛΟΤ 1801) «Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία».

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
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Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και
της αξιοπιστίας τους.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς
φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις
πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά
παραδείγματα.
Όπως υποσημείωση ανωτέρω
Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν
πριν από την τελευταία τριετία
Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016)
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δεσμών τους με αυτούς67. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες68.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 69.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 70.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ71 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
τις οδηγίες του Παραρτήματος 172
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα73
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201674.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8)75.
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Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
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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 2.2.3.476.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά77:
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,
Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),
-οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και Ι.Κ.Ε.,
-ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών
(ΑΕ),
-ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών,
-σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα
που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. Εάν από το υποβληθέν
ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκεο ενδιαφερόμενος,
υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση τουάρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η
επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να
προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.
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Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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β) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα τα προσκομίσουν οι εξής:
Φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι
δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.Τα περί
εκκαθάρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν ισχύουν για ατομικές επιχειρήσεις
Νομικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
• για την παραγράφο 2.2.3.2 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης(ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να
προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι
σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και υπεύθυνη
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και
επικουρικής στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
•Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται
να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε
περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του
αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:
•Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης(ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
• Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό
• Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
• Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
• Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα
πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή
αποκλεισμού, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση
προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση για τους
ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε απασχολούμενος
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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 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών78, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 79.και
δ) 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
78
79

Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
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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. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
α)Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που τηρείται στο κράτοςμέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ τουΠροσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016
και με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76και 77, κατά περίπτωση, του Ν. 4412/2016.
Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών, προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Επαγγελματικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο
β) Άδεια διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων)
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού
οικονομικών χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης των
οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα Ε1, Ε3 και Ε5 των αντίστοιχων ετών
από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του προσφέροντος, άλλως και σε περίπτωση αλλοδαπών
οικονομικών φορέων, υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις ανωτέρω
τρείς οικονομικές χρήσεις.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η Αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο
Ειδικά για την προηγούμενη του έτους του διαγωνισμού οικονομική χρήση για την οποία δεν έχει
δημοσιευτεί ακόμα ισολογισμός, ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού
ύψους του κύκλου εργασιών του έτους αυτού, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του..80 . Εάν ο
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.81
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
α) Πίνακα των κυριότερων εργασιών που εκτέλεσαν και είναι συναφείς με την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται αντίγραφα συμβάσεων
και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από
την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Αποδέκτης είναι ιδιώτης-ιδιωτικός φορέας, υποβάλλονται ως στοιχεία
τεκμηρίωσης τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια)και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτή στοιχεία
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τιμολογίων.
β) Κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις της μέχρι και τον προηγούμενο
μήνα αυτού της υποβολής της προσφοράς, και δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του και τον αριθμό των στελεχών της εταιρείας κατά την τελευταία τριετία ή για όσο διάστημα
ασκούν την επιχειρησιακή τους δράση.
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Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν,
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.
Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
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γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση
της ποιότητας. 82Θα αναφέρονται επίσης οι άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, βιβλιάρια μεταβολών,
εγκρίσεις τύπου, άδειες οδήγησης, ασφαλιστήρια συμβόλαια, ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους,
χαρακτηριστικά οχήματος. Θα πρέπει να προκύπτει ότι θα έχει στην διάθεσή του, εφόσον του
κατακυρωθεί η σύμβαση, όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης. Στην
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό, πλην της σύμβασης με τον τρίτο,
οφείλει να προσκομίσει έγγραφα από τα οποία θα αποδεικνύεται η συναίνεση και το δικαίωμα του τρίτου
επί του εξοπλισμού.
δ)Την απαιτούμενη Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων
ε)Βεβαίωση καταχώρησης στο μητρώο του ΥΠΕΚΑ Οι αλλοδαποί προσκομίζουν ό,τι προκύπτει από την
νομοθεσία τους
στ)υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφτηκαν τους χώρους στους οποίους πρόκειται να παρασχεθούν οι
υπηρεσίες και έλαβαν γνώση των επιτόπιων συνθηκών και ιδιομορφιών όλων των οικισμών.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
•ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 «Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας –Απαιτήσεις»

83

•ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004«Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης –Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του» .
•OHSAS 18001 :2007 (η αντίστοιχη ελληνική EΛΟΤ 1801) «Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία».

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης84:
α) η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει
γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό
αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη
σύναψη της σύμβασης.
β) για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης
προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον
συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της
εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
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Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.
Η παρ. 8 αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις των περιπτώσεων β και δ της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν.
3863/2010. Η εν λόγω παράγραφος προστίθεται από την Α.Α. μόνο εφόσον η διακήρυξη αφορά σε ανάθεση σύμβασης
υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης, άλλως διαγράφεται.
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, σχετική έγγραφη δέσμευση
των φορέων αυτών (με μορφή σύμβασης ή συμβολαίου) για τον σκοπό αυτό. Καθώς και το ΕΕΕΣ
συμπληρωμένο και από αυτούς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 85

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης86
Κριτήριο ανάθεσης87 της Σύμβασης88 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής89

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην με αρ. 22/17 μελέτη που
επισυνάπτεται της Διακήρυξης για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιώ.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής90.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη , στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β –
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Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 91 92.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της93.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα94, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf
Εφόσον οι απαιτήσεις της Διακήρυξης για την Τεχνική Προσφορά και της Οικονομικής Προσφοράς δεν
έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει
σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της
διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς 95
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
91

92

93
94
95

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων των παρ. 5 του
άρθρου 36 και της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1
και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης
Πρβλ άρθρο 11, παρ. 2.1.4-2.1.6 της ως άνω υπουργικής απόφασης
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα
υποβληθούν στο Δήμο Καρπενησίου μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’
αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: 9/2017
Για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:26/06/2017
Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος):
• επωνυμία,
• διεύθυνση,
• αριθμός τηλεφώνου,
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΝΑ
ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας96.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
[Συμπληρώνεται για συμβάσεις άνω των ορίων]
2.4.3.1 Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,

96

Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
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τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου τύπου pdf σύμφωνα με το Ν.4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», και του άρθρου 93 του Νόμου 4412/2016 επί ποινή αποκλεισμού
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους της παρούσης διακήρυξης. Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
2. To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο μπορεί να
εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www..promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από την ηλεκτρονική Διεύθυνση:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el
Το «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»: αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική
κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης.
Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων
των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρέχει δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για υποβάλλοντες προσφορά που επιθυμούν να
συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ σε ηλεκτρονική μορφή. Το επιγραμμικό έντυπο μπορεί να εξαχθεί, να
αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
i) Η αναθέτουσα αρχή:
α) Δημιουργεί στο διαδυκτιακό τόπο https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.
β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο.
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
ii) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να
μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el Στην
ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση
του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω
του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο
διαδίκτυο.
Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην
ιστοσελίδα).
ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς
του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση
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του γνησίου της υπογραφής. Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπηρεσίας (δίδεται
και σε pdf).
Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
Ένωση.
Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων για
την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται από τον
οικονομικό φορέα. 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 ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους.
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς
εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας
(δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία)
ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά
Πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής
επιχείρησης πρόσωπα.
iii) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού,
αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην
ιστοσελίδα που το δημιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν
να ανατρέχουν για πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν 4447/16 ο φάκελος συμμετοχής δεν απαιτείται να
περιέχει τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα καθώς και το παραστατικό
εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών,
με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί το σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτές ή προφορικές διευκρινίσεις από
οποιονδήποτε υποψήφιο για τα αναφερόμενα στην τεχνική του προσφορά ή και προφορική παρουσίαση
αυτών και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παράσχουν διευκρινίσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως.
Ειδικότερα η τεχνική προσφορά οφείλει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:
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I). Πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών η οποία δεν μπορεί να αποκλίνει από τις
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
II). Υπεύθυνη δήλωση με περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και την οργάνωση αυτής
καθώς και Υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφτηκαν τους χώρους στους οποίους πρόκειται να παρασχεθούν οι
υπηρεσίες και έλαβαν γνώση των επιτόπιων συνθηκών και ιδιομορφιών των χώρων
III). Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που αναφέρονται στην παρ. 2.2.7 της παρούσης.
IV).Κατάσταση στην οποία θ’ αναφέρονται αναλυτικά το προσωπικό και τα τεχνικά μέσα που θα
διατεθούν για την ολοκλήρωση της κάθε επιμέρους εργασίας, συνοδευόμενη από αντίγραφα
δικαιολογητικών ιδιοκτησίας του απαιτούμενου μηχανοκίνητου εξοπλισμού (άδειες κυκλοφορίας σε ισχύ)
καθώς και των κατά περίπτωση αδειών, όπου απαιτείται άδεια χειριστή μηχανήματος σε ισχύ,
ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων (σε ισχύ), αποδεικτικό πληρωμής πρόσφατων τελών κυκλοφορίας και
ΚΤΕΟ, από τα οποία θα προκύπτει το νόμιμο δικαίωμα λειτουργίας του καθώς και η δυνατότητα για την
καλή εκτέλεση των εργασιών. Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου θα κατατεθούν ως
απλά αντίγραφα χωρίς θεώρηση.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ αναφορικά με τα οχήματα:
1.Να δηλωθεί υπεύθυνα (Υ.Δ.):
α) το είδος οχήματος και χρήση του που θα διατεθεί για την άριστη εκτέλεση των εργασιών
β) ο αριθμός κυκλοφορίας
γ) το ονοματεπώνυμο οδηγού ή/και χειριστή.
2.Να κατατεθούν απλά αντίγραφα των αδειών σε ισχύ (χωρίς θεώρηση)
α) η άδεια οδήγησης ή/και άδεια χειριστή όπου απαιτείται,
β) ότι το όχημα, είναι αδειοδοτημένο για συλλογή απορριμμάτων ( η άδεια συλλογής και μεταφοράς μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων).
3.Να κατατεθούν απλά αντίγραφα χωρίς θεώρηση:
•τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ
•τα αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους
•τα δελτία τεχνικού ελέγχου και πιστοποιητικά ελέγχου σε ισχύ, από τα οποία θα προκύπτει το νόμιμο
δικαίωμα λειτουργίας των οχημάτων.
Στην περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων εταιρειών/κοινοπραξία, αρκεί ένα ή
περισσότερα μέλη της ένωσης να διαθέτει τα ανωτέρω πιστοποιητικά τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας, προκειμένου να καλύπτονται οι υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας και να λαμβάνονται
υπ’ όψη από τον Δήμο κατά την αξιολόγηση των Προσφορών.
Σε περίπτωση που ο απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός δεν είναι υπό την κατοχή εταιρείας ή στην κατοχή
του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στον διαγωνισμό, θα υποβάλλεται:
1.Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι αν ανακηρυχθεί ανάδοχος της εργασίας θα συνάψει
συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ αυτού και του ιδιοκτήτη του οχήματος –μηχανήματος λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού.
2.Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος μηχανήματος -λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού ότι
αποδέχεται την παραχώρηση ή μίσθωση σε περίπτωση κατακύρωσης στον συμμετέχοντα 97 98.
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Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις
τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα
τεχνικής προσφοράς.
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν99.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
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 σύμβασης100.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος με την Προσφερόμενη Τιμή. (Η Προσφερόμενη Τιμή είναι η δαπάνη εκτέλεσης της σύμβασης
που αντιστοιχεί στο προσφερόμενο ποσό σε Ευρώ. Σημειώνεται ότι στην Προσφερόμενη Τιμή δεν
περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, αλλά στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη). Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,
σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά επί ποινή αποκλεισμού επίσης και υποβάλλεται από τον
ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση
νομικού προσώπου ή τον κοινό εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων σε περίπτωση κοινοπραξίας. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο
pdf.
Πέραν της ως άνω υποβολής, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11 παράγ. 1.2.5 της αριθ. Π1/2390/1610-2013 (Β΄2677) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο προσφέρων επισυνάπτει
ηλεκτρονικά στον εν λόγω (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» επιπλέον του ανωτέρω αρχείου, επίσης
ομοίως και επί ποινή αποκλεισμού ψηφιακά υπογεγραμμένο και σε μορφή αρχείου pdf, το υπόδειγμα της
οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας. Το εν λόγω έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το
προμηθευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή word από το Σύστημα. Επίσης, το εν λόγω έντυπο Οικονομικής
προσφοράς επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσης διακήρυξης.
Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το τελικό προσφερόμενο ποσό
ολογράφως και αριθμητικώς. Η ολόγραφη αναγραφή της προσφερόμενης τιμής υπερισχύει της
αντίστοιχης αριθμητικής. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
δεν αναπροσαρμόζονται
Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια
κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις
ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας.
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 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή101δ) η συνολική προσφερόμενη τιμή στην ηλεκτρονική φόρμα του
Συστήματος, διαφέρει από αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή της συμπλήρωσης αναλυτικού
τιμολογίου της μελέτης.
Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης
εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι.
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Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
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Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο
της υπηρεσίας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν
κάθε σχετικό έλεγχο του Αναθέτοντος Φορέα.
Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, για κάθε στάδιο ελέγχου της διαδικασίας,
θα εισηγείται με Γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή θα εκδίδει
απόφαση έγκρισης, μερικής αποδοχής ή απόρριψης της ως άνω Γνωμοδότησης, η οποία θα κοινοποιείται
στους συμμετέχοντες μέσω του Συστήματος και με την οποία Απόφαση θα εγκρίνεται το επόμενο στάδιο
της διαδικασίας.
Κάθε στάδιο της διαδικασίας της αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ολοκληρώνεται μετά την εξέταση
πιθανών προσφυγών. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών102
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα
(9)μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών103
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας104,
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,
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Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών105
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την Δευτέρα 26-06-2017 και ώρα10:00π.μ.

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
•

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου106.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και
ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.
105

106

Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β΄2677).
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή107 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
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές108.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ109.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης110 - ∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα… (10) ημερών 111 από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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:

107
108
109
110
111

Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103
του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών
μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος
ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός
του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης
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 του112.
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 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού 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 είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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

112

Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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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]Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία [Συµβάσεις άνω
των ορίων]
[Συμπληρώνεται για συμβάσεις άνω των ορίων113:]
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της
παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010
(Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά114 με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας
του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω
της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή
της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε
πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση
της αιτήσεως.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η
Μαίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016

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 Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να

113

114

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι και την 31η Μαρτίου
2017. Για τις διακηρύξεις που θα δημοσιευθούν μετά το ως άνω χρονικό σημείο διαμορφώνεται αναλόγως το παρόν άρθρο
με παράθεση των προβλέψεων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 364 επ. του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013) με θέμα “Τεχνικές
λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”. Επισημαίνεται ότι η ως
άνω απόφαση ισχύει στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά συνέπεια, στο βαθμό που
επιβάλλονται ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του άρθρου 36) δεν εφαρμόζονται το β΄
και γ΄ εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου υποβολής πλην του ηλεκτρονικού]
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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)
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 και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙΙ. της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 115
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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
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 τους116.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

115
116

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α'
έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 3 του ως άνω
άρθρου.
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Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.117. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά 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 118 119

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης120
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
4.6.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010.

117
118
119

120

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε μήνα.
Το 100% της μηνιαίας συμβατικής αξίας καταβάλλεται μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος που
αφορά η πληρωμή
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Συγκεκριμένα, η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της
σύμβασης όπως:
α) Κατάσταση προσωπικού, στην οποία θα αναγράφονται και οι τυχόν τροποποιήσεις (νέες προσλήψεις,
απολύσεις, ωράριο εργασίας κ.λπ.), θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.
β) Αντίγραφο της τρέχουσας Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) από το Ι.Κ.Α.
γ) Κατάσταση απόδοσης των Ασφαλιστικών εισφορών για το απασχοληθέν στο έργο προσωπικό του
Αναδόχου,
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, αναλόγως των εγκυκλίων του φορέα, σχετικά με το ληξιπρόθεσμο των
αναλογουσών εισφορών, με θεώρηση του ασφαλιστικού οργανισμού ή άλλο αποδεικτικό από το οποίο να
αποδεικνύεται η καταβολή.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, τους μισθούς, τα
επιδόματα κ.λπ. στο απασχοληθέν προσωπικό.
ε) αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού στην αναθέτουσα αρχή,
υπογεγραμμένη από το προσωπικό ως προς την εξόφλησή του.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου
που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής Ένωσης ή
Κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την αναθέτουσα αρχή κατά τη
διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου
(“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την
καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν
τμήμα του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη
της ενώσεως/κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που
αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως/κοινοπραξίας.
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., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016121
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος122 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα. Για κάθε περίπτωση που παραβιάζονται οι όροι της
παρούσας διακήρυξης, της σύμβασης που θα υπογραφεί, ή των εγγράφων στα οποία αναφέρεται αυτή,
επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιμο. Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης για την καλή εκτέλεση
της εργασίας, θα επιβάλλεται πρόστιμο ποσού πεντακοσίων (500,00) ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται
για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για εξήντα (60) συνολικά ημερολογιακές ημέρες εφόσον ο ανάδοχος
δεν κάνει έναρξη των εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η Αναθέτουσα Αρχή. Τα
χρηματικά ποσά από τις ποινές αυτές θα παρακρατούνται από το οφειλόμενο στον εργολάβο τίμημα και
μάλιστα κατά την πληρωμή του πρώτου μετά την επιβολή της ποινής λογαριασμού
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης123
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων
– Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση , 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 αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

121

122
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Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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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
Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Καρπενησίου που θα εισηγείται στο
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο 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.
6.1.3Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 ∆ιάρκεια σύµβασης124
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης

6.3

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221125 του ν. 4412/2016
Κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της

124
125

Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
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σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση126
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
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.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

126

Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αριθµ. Μελέτης: 22/2017
Αριθµ. ∆ιακήρυξης 9/2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ/
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠ: 1.220.904,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 02.20.6277.003

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, µεταφορά και µεταφόρτωση των
απορριµµάτων για τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ Λαµίας για το σύνολο της επικράτειας του ∆ήµου
Καρπενησίου καθώς και το γενικό καθαρισµό κοινοχρήστων χώρων, λαϊκής αγοράς, δηµόσιων τουαλετών
εντός της πόλης του Καρπενησίου, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, όπως αυτά περιγράφονται
αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα άρθρα του τιµολογίου της παρούσας µελέτης

Επίσης προβλέπεται η µηχανική και χειρωνακτική οδοσάρωση και η αντικατάσταση σάκων από τους
υπάρχοντες επιστύλιους απορριµµατοδέκτες για τις οδούς και τις πλατείες, η αποµάκρυνση ογκωδών
αντικειµένων, κλαδιών κ.λ.π. και η πλύση κάδων απορριµµάτων.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η αποτελεσµατική προσφορά υπηρεσιών καθαριότητας και υγιεινής προς
τους µόνιµους και εποχιακούς κατοίκους του ∆ήµου, η φροντίδα για πρόληψη της δηµόσιας υγείας και η
βελτίωση της αισθητικής εικόνας του ∆ήµου.

Στόχος της µελέτης είναι η αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων στην παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας δεδοµένης της υποστελέχωσης του ∆ήµου σε προσωπικό καθαριότητας και προκειµένου το
υφιστάµενο προσωπικό καθαριότητας να µπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλες απαραίτητες εργασίες του τοµέα
καθαριότητας.

Ως δεδοµένες πρέπει επίσης να ληφθούν και οι σοβαρές ελλείψεις στον απαραίτητο

µηχανολογικό εξοπλισµό καθώς και η παλαιότητα του στόλου οχηµάτων του ∆ήµου µας.

Συνοπτικά η παροχή υπηρεσιών περιλαµβάνει:
4. Αποκοµιδή απορριµµάτων σε όλες τις ∆Ε
Αποκοµιδή στερεών οικιακών µη επικινδύνων αποβλήτων
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Πλύση και συντήρηση κάδων απορριµµάτων
Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων – κλαδιών κ.λ.π.
Μεταφόρτωση απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ Λαµίας
Ένας (1) οδηγός για µεταφόρτωση απορριµµάτων
Μεταφόρτωση ογκωδών αντικείµενων – κλαδιών κ.λ.π. (προσωπικό και εξοπλισµός)
Καθαρισµό και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων
Καθαρισµό και σάρωση οδών µε τη χρήση µηχανικών µέσων
Καθαρισµό και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων χωρίς την χρήση µηχανικών µέσων
Καθαρισµό λαϊκής αγοράς, δηµόσιων τουαλετών, πάρκινγκ, κλπ

Ως χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης παροχής υπηρεσιών αποκοµιδής απορριµµάτων, πλύσης και
συντήρησης κάδων και συλλογής ογκωδών, κλπ, του ανάδοχου ορίζονται όλες οι ∆ηµοτικές Ενότητες του
∆ήµου Καρπενησίου.

Η περιοχή της υπηρεσίας κατανέµεται σε ζώνες ανάλογα µε τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά αυτών και την απαιτούµενη συχνότητα αποκοµιδής.

Ως χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης παροχής υπηρεσιών οδοκάθαρσης είναι το πολεοδοµικό
συγκρότηµα του Καρπενησίου, πλην της περιοχής του Ξηριά, µε ιδιαίτερη έµφαση στο εµπορικό κέντρο της
πόλης, σηµεία τουριστικού ενδιαφέροντος, κλπ.

Τα απορρίµµατα µετά τη συλλογή τους θα µεταφέρονται στο Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων
(ΣΜΑ) του ∆ήµου κατά τις ώρες λειτουργίας του από ∆ευτέρα-Σάββατο, ενώ καθηµερινά θα
µεταφορτώνονται για διάθεση στο ΧΥΤΑ Λαµίας στη θέση «Νεβρόπολη» της ∆.Κ. Λαµίας σύµφωνα µε
τον εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας..

Η συγκεκριµένη υπηρεσία φέρει αριθµό αναφοράς, σύµφωνα µε την ταξινόµηση:
α) CPV: [90511200-4]-Υπηρεσίες αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων
β) CPV: [90610000-6]-Υπηρεσίες καθαρισµού και σάρωσης οδών
γ) CPV: [90512000-9]-Υπηρεσίες µεταφοράς απορριµµάτων

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισµό,
ενώ στα πλαίσια επίτευξης χαµηλότερου κόστους για τις υπηρεσίες καθαριότητας, ο ∆ήµος θα
παραχωρήσει τη χρήση µέρους του εξοπλισµού του στον ανάδοχο, έναντι ενός µηνιαίου
µισθώµατος.

Οι εργασίες αυτές θα χρηµατοδοτηθούν από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας του ∆ήµου σε
βάρος του προϋπολογισµού έτους 2017-2020.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Στην ανάλυση των δροµολογίων που ακολουθεί παρουσιάζονται όλες οι διαδροµές που
απαιτούνται προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αποκοµιδή των απορριµµάτων.

Σε µερικές

περιοχές ένα δροµολόγιο είναι πιθανό να περιλαµβάνει περιοχές ακόµη και από δυο ∆.Ε., αυτό
προκύπτει λόγω της γεωγραφικής θέσεις των Τ.Κ., και µπορούµε να πούµε ότι σε γενικές γραµµές
είναι τα δροµολόγια που πραγµατοποιούνται ως τώρα.
1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Στις περιοχές που περιγράφονται παρακάτω ανά ζώνες θα γίνεται αποκοµιδή των απορριµµάτων από
τους κάδους, οδοκαθαρισµός κεντρικών δρόµων, καθαρισµός της κεντρικής πλατείας της πόλης του
Καρπενησίου, περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων καθώς και αποκοµιδή απορριµµάτων και αντικατάσταση
σάκων από τους επιστύλιους απορριµµατοδέκτες.

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν την ∆ηµοτική Κοινότητα Καρπενησίου και τις Τ.Κ.: Άγιος Νικόλαος,
Μυρίκη, Καλλιθέα (Μιάρα), Κορυσχάδες, Γοργιανάδες, Μικρό Χωριό, Παλαιό Μικρό Χωριό, Μεγάλο
Χωριό, Γαύρος, Βουτύρο και Νόστιµο.

Ειδικότερα οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:
1.1 ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕ ΖΩΝΕΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΖΩΝΗ 1 ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Αποκοµιδή: 7 επαναλήψεις / εβδοµάδα)
Την περιοχή που περικλείει η διαδροµή: ΚΟΜΒΟΣ –ΠΑΛΙΟ ΚΤΕΛ- ΝΟΜΑΡΧΙΑ- ΓΕΩΡΓ.
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ - ΝΕΡΑΙ∆Α-ΝΙΚ. ΣΤΡΑΤΟΥ- ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ- ΠΛΑΤΕΙΑ
Επίσης καθηµερινά θα γίνεται

αποκοµιδή στα µεγάλα super market της πόλης και στα δηµόσια

ιδρύµατα του Γηροκοµείου και του Νοσοκοµείου.

ΖΩΝΗ 2 ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Αποκοµιδή: 2 επαναλήψεις / εβδοµάδα). Αφορά σηµεία της πόλης
όπου χρησιµοποιείται µικρών διαστάσεων απορριµµατοφόρο και περιλαµβάνει:
Την περιοχή πίσω από το ξενοδοχείο Ελβετία, την περιοχή στον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου και στο
στενό δροµάκι κάτω από την τράπεζα Πειραιώς.

ΖΩΝΗ 3 (Αποκοµιδή: µέρα παρά µέρα)
Περιλαµβάνει:
Την περιοχή που περικλείει η διαδρομή: Σχολή Βραγγιανων – Επ/γου Γαλανού - Γύφτου βρύση –
Γεναδίου – κόμβος - βενζινάδικο Ευαγγελοδήμου – Βερόπουλο – πίσω στον κόμβο - Αηδόνι, Αγία
Παρασκευή, ξενοδοχείο Montana και επιστροφή στη Σχολ. Βραγγιανών.
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Την περιοχή των σχολείων Γυμνασίου Καρπενησίου, Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο, ξενοδοχείο
Lecadin, ξενοδοχείο Avaris, Εργατικές κατοικίες περιοχής Τ.Ε.Ι.
Την περιοχή κάτω από την οδό Παύλου Μπακογιάννη κάτω από το Νοσοκομείο την οδό Χρυσής
Κατσάμπα, τις οικίες πάνω από το εργοστάσιο της πρώην Πειραϊκής Πατραϊκής μέχρι το
βενζινάδικο Χονδρού. Τα βενζινάδικα της BP, JET OIL, SHELL, το ΕΚΑΒ, το ΚΤΕΟ μέχρι την
επιχείρηση ειδών τζακιού Γκορόγια.
Την περιοχή στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, τα Παλιάμπελα, Πάνω και κάτω Ξηριάς, στον Ο.Α.Ε.Δ., στο
νεκροταφείο, το Κεφαλόβρυσο, τα σφαγεία (από τους κάδους πλην των μολυσματικών), Εργατικές
κατοικίες, ΔΑΒΙΕ, βενζινάδικο ΕΚΟ, Καλλιθέα (Μιάρα) (οδός Τουλούπα)

ΖΩΝΗ 4 (Αποκοµιδή: Ανά τρείς µέρες)
Περιλαµβάνει:
Μικρό Χωριό, Παλαιό Mικρό Χωριό, Μεγάλο Χωριό, Γαύρος (χρήση μικρού απορριμματοφόρου),
βενζινάδικα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και μαγαζιά που υπάρχουν στον κεντρικό δρόμο της
ποταμιάς καθώς και στις παράπλευρους οδούς.
Κορυσχάδες, Γοργιανάδες, Άγιος Νικόλαος

ΖΩΝΗ 5 (Αποκοµιδή: Μια (1) φορά την εβδοµάδα από Οκτώβρη έως και Απρίλη και 2 φορές την
εβδοµάδα από Μάιο έως και τέλος Σεπτέµβρη)
Βουτύρο, Νόστιµο, Μυρίκη, Αθλητικό κέντρο (όταν έχει εκδηλώσεις η αποκοµιδή γίνεται κάθε
µέρα), περιοχή Χαντζογιαννέικα, Σήραγγα Τυµφρηστού
Επιπλέον θα γίνεται αποκοµιδή στους κάδους στο χώρο της εµποροπανήγυρης κατά την διάρκεια
λειτουργίας της σε καθηµερινή βάση.
Η αποκοµιδή των απορριµµάτων θα γίνεται σε χρόνο εκτός των ωρών ησυχίας πλην της ζώνης 1 και 2
που θα γίνεται κατά τις εξής ώρες: 05:00 π.µ. µε 08:00 π.µ.
Εάν η Υπηρεσία κρίνει την τοποθέτηση κάποιων επιπλέον κάδων ή την µετακίνηση υφιστάµενου
κάδου, ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγµατοποιήσει την αποκοµιδή των απορριµµάτων και στους κάδους
αυτούς.

1.2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΜΕ

ΧΡΗΣΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

Αφορά τη µηχανική σάρωση των οδών : Φανάρια Γ. Γεννηµατά - Κόµβος – Ζηνοπούλου – Κεντρική
πλατεία - Λαγκαδιά µέχρι Όναρ - Γέφυρα Νεράιδας – Νοσοκοµείο - Προυσιωτίσσης– Αγ. Ευρυτάνες –
Καρπενησιώτη – Βελουχιώτη - Χαριλάου Τρικούπη – Γ. Γεννηµατά
Η εργασία αυτή θα γίνεται καθηµερινά (εκτός Κυριακής) στις οδούς Φανάρια Γ. Γεννηµατά - Κόµβος
– Ζηνοπούλου – Κεντρική πλατεία µέχρι Γέφυρα Νεράιδας και Αθ. Καρπενησιώτη, δυο φορές την
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εβδοµάδα στις οδούς Γ. Καραϊσκάκη, Καφαντάρη Γέφυρα Νεράιδας – Νοσοκοµείο - Προυσιωτίσσης–
Αγ. Ευρυτάνες –Βελουχιώτη - Χαριλάου Τρικούπη και µια φορά την εβδοµάδα σε όλη την περιοχή που
περικλείει η ανωτέρω διαδροµή.

4.3 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφορά όλο το πολεοδοµικό συγκρότηµα Καρπενησίου, πλην της περιοχής του Ξηριά και της περιοχής
επέκτασης στη θέση «Παλιάµπελα» και «Άγ. Γεώργιος». Οριοθετείται στα ανατολικά από τον κόµβο στη
θέση «Ρίζωµα» και κατά µήκος της οδού Χαριλάου Τρικούπη µέχρι τη διασταύρωση µε το γήπεδο. Στους
δρόµους που περικλείονται στην περιοχή ευθύνης του αναδόχου θα γίνεται χειρωνακτικός καθαρισµός
µικροαπορριµµάτων που βρίσκονται στο οδόστρωµα, στα πεζοδρόµια, σε ρείθρα, σε σηµεία φύτευσης
δένδρων των κεντρικών οδών.

Ο καθαρισµός θα γίνεται µε απασχόληση εργατών καθαριότητας µε χρήση χειρωνακτικών εργαλείων
όπως σκούπες, χειραµαξίδια, φαράσια, τσάπες, τσουγκράνες, φτυάρια κλπ. Ο ανάδοχος θα αντικαθιστά τους
πλαστικούς σάκους απορριµµάτων από τους επιστύλιους απορριµµατοδέκτες που είναι τοποθετηµένοι µε
σάκους οι οποίοι θα παρέχονται από τον ίδιο.

Ειδικά στην περιοχή που περικλείει η διαδροµή: Κόµβος – Ζηνοπούλου – Κεντρική πλατεία Πάρκινγκ παλιό ΚΤΕΛ - Γέφυρα Νεράιδας – Νικ. Στράτου - Αθανασίου ∆ιάκου – Χαριλάου Τρικούπη
– Σολωµού – σκαλάκια που οδηγούν στην Οδό Ζηνοπούλου στο ξενοδοχείο Anesis η εργασία αυτή θα
γίνεται επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα.

Στο υπόλοιπο της περιοχής ευθύνης του αναδόχου η εργασία θα εκτελείται περιοδικά σε ζώνες δίνοντας
ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιοχές όπου υπάρχουν δηµόσια κτίρια, όπως, σχολεία, εκκλησίες, νοσοκοµείο,
µητρόπολη, παλιό νεκροταφείο, κλπ, και όπου αλλού παρατηρείται αυξηµένη συνάθροιση κοινού, όπως
πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, κλπ. Στις περιοχές αυτές θα πραγµατοποιείται χειρωνακτικός καθαρισµός
τουλάχιστον µία (1) φορά την εβδοµάδα. Στις υπόλοιπες ζώνες ο καθαρισµός θα εκτελείται µε συχνότητα
τουλάχιστον δύο (2) φορές το µήνα. Για τον επιτυχή συντονισµό της εργασίας θα συντάσσεται µηνιαίο
πρόγραµµα καθαρισµού από τον ανάδοχο που θα εγκρίνεται από την επίβλεψη.

Επίσης στο χειρωνακτικό καθαρισµό περιλαµβάνεται η κεντρική πλατεία Καρπενησίου και όλα τα
πάρκα, πάρκινγκ και παιδικές χαρές της περιοχής ευθύνης του αναδόχου..

Για την περιοχή ευθύνης προβλέπεται ακόµη:
1) το άδειασµα όλων των επιστύλων απορριµµατοδεκτών, αλλαγή σάκου και καθάρισµα εξωτερικά του
απορριµµατοδέκτη αν απαιτείται.

Σελίδα 51

2) Ο καθαρισµός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις την
προηγούµενη και µετά το πέρας της εκδήλωσης,
3) Η αποµάκρυνση αφισών, που τοποθετούνται εκτός των προβλεπόµενων για το λόγο αυτό ταµπλό
4) Ο ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση παρέµβαση σε τυχόν απρόβλεπτα περιστατικά που προήλθαν
από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και χρήζουν καθαρισµού και σάρωσης.

4.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Στις δηµόσιες τουαλέτες (Παλιά Λαϊκή Αγορά και ΚΑΠΗ) θα γίνεται καθαριότητα καθηµερινά ενώ
στην ∆ηµοτική αγορά κάθε Σάββατο µεσηµέρι µετά την λήξη της.

Πριν την έναρξη της ετήσιας εµποροπανήγυρης Καρπενησίου που πραγµατοποιείται στην περιοχή
ανατολικά του Ξηριά θα γίνεται επιµελής καθαριότητα των χώρων από τις εργασίες κατασκευής και
πλύσιµο των διαδρόµων. Κατά τη διάρκειά της θα γίνεται καθαριότητα στις τουαλέτες µε συχνότητα τρεις
(3) φορές την ηµέρα και στους διαδρόµους µία (1) φορά την ηµέρα. Μετά το πέρας της εµποροπανήγυρης
και την αποµάκρυνση των κατασκευών θα γίνεται σχολαστικός καθαρισµός του χώρου και των τουαλετών
καθώς και µιας ευρύτερης περιοχής όπου υπάρχει διασπορά απορριµµάτων της εµποροπανήγυρης.

1.5 ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ

Η πλύση των κάδων απορριµµάτων θα πραγµατοποιείται τρεις (3) φορές το χρόνο κατά τους µήνες
Απρίλιο, Ιούλιο και Σεπτέµβριο.
Σε κάθε περίπτωση η πλύση των κάδων θα γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ114218/1997.
Το πλυντήριο κάδων θα επανδρώνεται από έναν οδηγό και δύο (2) συνοδούς. Κατά την πλύση των
κάδων, το πλυντήριο θα ακολουθεί το απορριµµατοφόρο, και θα εκτελεί τις πλύσεις των άδειων κάδων
απορριµµάτων.
Τα χηµικά πλύσης των κάδων βαραίνουν τον Ανάδοχο. Θα πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα
νοµοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ∆ΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ, ΦΟΥΡΝΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΡΟΣ

ΤΟΠΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΚΑΙ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
2.1

Στις παραπάνω ∆ηµοτικές Ενότητες και στις Ζώνες 4 και 5 θα γίνονται οι παρακάτω

αντίστοιχες εργασίες:
Αποκομιδή απορριμμάτων με κάθε πρόσφορο τρόπο από όλους τους κάδους σύμφωνα με το
πρόγραμμα που αναλύεται στην παράγραφο 2.2 και μεταφορά τους στο Σταθμό
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
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Αποκομιδή απορριμμάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης
κοινού όπως σημεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, μοναστήρια και κοιμητήρια.
Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων
θα γίνεται καθημερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι.
Καθαρισμός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις
την προηγούμενη και μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η
αποκομιδή των απορριμμάτων την παραμονή και την επόμενη της εορτής.
Καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιμητηρίων με χρήση χλοοκοπτικού
μηχανήματος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10 Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου).
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα,
κλαδιά θάμνων και δένδρων). Τα αντικείμενα αυτά θα μεταφέρονται στο Καρπενήσι για
μεταφόρτωση στο ΧΥΤΑ Λαμίας.
Τις εβδομάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδομάδα και την
εβδομάδα μετά το Πάσχα, η αποκομιδή θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα

2.2 Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων

∆ηµοτική Ενότητα ∆οµνίστας καθώς και Τ.Κ. Μουζίλου, Ανιάδας, Συγκρέλου, Κλαυσίου και
Αγίου Ανδρέα
Για τις Τοπικές Κοινότητες: Κρίκελλο – ∆οµνίστα - Άµπιανη – Στάβλοι:

ΜΗΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
3 φορές / εβδοµάδα
3 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα

Τουλάχιστον 1 φορά κάθε εβδοµάδα θα γίνεται αποκοµιδή των απορριµµάτων από τις θέσεις: «βρύση
Γαλανού», «Άγιοι Θεόδωροι», «βρύση Σούφαγα» και από όπου θα είναι στη διαδροµή τοποθετηµένοι
κάδοι. Επίσης στην Τοπική Κοινότητα ∆οµνίστας περιλαµβάνεται και ο οικισµός Σκοπιά.
Για τις Τοπικές Κοινότητες: Μεσοκώµη – Ροσκά – Ψιανά:

ΜΗΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1 φορά / ανά δεκαπενθήµερο
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 φορά / ανά δεκαπενθήµερο
1 φορά / ανά δεκαπενθήµερο
1 φορά / ανά δεκαπενθήµερο
1 φορά / ανά δεκαπενθήµερο
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / ανά δεκαπενθήµερο
1 φορά / ανά δεκαπενθήµερο
1 φορά / ανά δεκαπενθήµερο

Στις διαδροµές προς Μεσοκώµη, περιλαµβάνεται και ο οικισµός Καρυά. Στις διαδροµές προς
Ροσκά, περιλαµβάνονται και οι οικισµοί Άγιος Χαράλαµπος, Καστανούλα και Στουρνάρα. Στη διαδροµή
προς Ψιανά περιλαµβάνεται και οι οικισµοί Μαρίνο και Βύθισµα.
Για τις Τοπικές Κοινότητες: Μουζίλο, Ανιάδα, Συγκρέλο, Άγιος Ανδρέας:

ΜΗΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα

Για την Τ.Κ. Κλαυσίου:

ΜΗΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα

∆ηµοτική Ενότητα Κτηµενίων καθώς και Τ.Κ. Παυλοπούλου, Παπαδιάς, Στενώµατος,
Παπαρουσίου, Μοναστηρακίου και Καλεσµένου
Για τις Τοπικές κοινότητες: Αγίας Τριάδας – ∆οµνιανοί – Άγιος Χαράλαµπος – Πετράλωνα – Χόχλια:

ΜΗΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1 φορά / εβδοµάδα
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
3 φορές / εβδοµάδα
3 φορές / εβδοµάδα
2 φορά / εβδοµάδα
2 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα

Για τις Τοπικές Κοινότητες: Παυλόπουλο, Παπαδιά, Στένωµα, Παπαρούσι, Μοναστηράκι και
Καλεσµένο:

ΜΗΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑIΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα

∆ηµοτική Ενότητα Προυσού καθώς και Τ.Κ. Χελιδόνας, ∆ερµατίου, Καρίτσας, Στεφανίου,
Μηλιάς, Σελλών, Φιδακίων και Αγίας Βλαχέρνας

Για τις Τοπικές Κοινότητες: Ασπροπύργου – Βελωτών – Εσωχωρίων – Σαρκίνης –Καταβόθρας:

ΜΗΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑIΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αλεστίων και στο συνοικισµό Αρέντα της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Καταβόθρας θα γίνεται αποκοµιδή των απορριµµάτων µια φορά την εβδοµάδα κατά τους µήνες Ιούνιο,
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο.
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Για τις Τοπικές Κοινότητες Προδρόµου – Καστανέας – Τόρνου – Προυσού:

ΜΗΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑIΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα

Τις ηµέρες 10-30 Αυγούστου θα πραγµατοποιείται καθηµερινή αποκοµιδή από το µοναστήρι του
Προυσού.

Για τις Τοπικές Κοινότητες: Χελιδόνα, ∆ερµάτι, Καρίτσα:

ΜΗΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑIΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 φορά / δεκαπενθήµερο
1 φορά / δεκαπενθήµερο
1 φορά / δεκαπενθήµερο
1 φορά / δεκαπενθήµερο
1 φορά / δεκαπενθήµερο
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / δεκαπενθήµερο
1 φορά / δεκαπενθήµερο
1 φορά / δεκαπενθήµερο
1 φορά / δεκαπενθήµερο

Για τις ∆ηµοτικές Κοινότητες: Στεφάνι, Μηλιάς, Σελλών, Φιδακίων και Αγίας Βλαχέρνας:

ΜΗΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑIΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα
1 φορά / εβδοµάδα

∆ηµοτική Ενότητα Φουρνάς:
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Για τις Τοπικές Κοινότητες Φουρνάς – Κλειστού – Βράχας:

ΜΗΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑIΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
3 φορές / εβδοµάδα
3 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα
2 φορές / εβδοµάδα

Κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα περνά µία φορά ανά δεκαπενθήµερο από τον οικισµό
Μαυρολόγγου Τ.Κ. Κλειστού και θα καθαρίζει και τον χώρο στο Σπίτι του ∆ιαβάτη. Τους µήνες Ιούλιο και
Αύγουστο θα καθαρίζει κάθε 15 ηµέρες τον χώρο δίπλα από τον δρόµο στη θέση «Ζαχαράκη».

Ο ανάδοχος θα καθαρίζει τον χώρο στις βρύσες «Κατσαντώνη» και «Παλαιολογγά» ως εξής: Μία φορά
την εβδοµάδα κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και µια φορά το δεκαπενθήµερο κατά τους
υπόλοιπους µήνες του έτους.

Ο ανάδοχος θα καθαρίζει τον δρόµο από το ταχυδροµείο µέχρι την οικία Τζιµούρτου καθώς και τις
πλατείες Τραχανή και ∆ιονυσίου (µαζί µε τον χώρο πίσω από την εκκλησία) ως εξής: ∆ύο φορές την
εβδοµάδα κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και µια φορά την εβδοµάδα κατά τους υπόλοιπους
µήνες του έτους.
3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, ο οποίος
πέραν των παραπάνω αναγκαίων απορριµµατοφόρων και εργαλείων θα περιλαµβάνει είδη ένδυσης, δηλαδή
οµοιόµορφες φόρµες εντόνου χρώµατος, γιλέκο φωσφορίζον (µε τα στοιχεία της εργολαβίας και του
∆ήµου), επένδυση αδιάβροχη για τις άσχηµες καιρικές συνθήκες κατά τους χειµερινούς µήνες, παπούτσια
εργασίας, γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας όπου απαιτείται και ότι προβλέπεται από την νοµοθεσία.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και
θα είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο
προσωπικό του.
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Κάθε απορριµµατοφόρο για τις Ζώνες 1-5 επανδρώνεται µε έναν (1) οδηγό και δύο (2) συνοδούς, ενώ
για τις ∆Ε επανδρώνεται µε έναν (1) οδηγό και τουλάχιστον ένα (1) συνοδό.

Ο ∆ήµος θα παραχωρήσει έναντι µηνιαίου µισθώµατος τη χρήση των απορριµµατοφόρων που
φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Είδος οχήµατος

Απορριµµατοφόρο
ωφέλιµης µάζας 4992 Kgr
Απορριµµατοφόρο
ωφέλιµης µάζας 5910 Kgr
Απορριµµατοφόρο
ωφέλιµης µάζας 990 Kgr
Καδοπλυντήριο
Αυτοκινούµενο σάρωθρο
ισχύος 93 HP

Κόστος

µισθώµατος

Αριθµός

Χρονολογία

Μηνιαίο

κυκλοφορίας

πρώτης αδείας

µίσθωµα

KHY 3774

1997

1.000,00 €

36.000,00 €

KHY 3780

1999

1.000,00 €

36.000,00 €

KHI 4371

2009

700,00 €

25.200,00 €

ΜΕ 34506

2001

250,00 €

9.000,00 €

ΜΕ 63033

2002

500,00 €

18.000,00 €

3.450,00 €

124.200,00 €

Σύνολο:

οχηµάτων για τρία (3)
χρόνια

Επιπλέον δε ο ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να έχει στην πλήρη κυριότητά του ή να
µπορεί να διαθέσει αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του αντικειµένου της σύµβασης, µε τη διαδικασία
που προβλέπεται από τη σχετική Νοµοθεσία (Ν. 4412/2016)
Α. ∆ύο (2) απορριµµατοφόρα οχήµατα κλειστού τύπου (υπερκατασκευή µε σύστηµα συµπίεσης
απορριµµάτων) µε ωφέλιµη µάζα κατ΄ ελάχιστο 5000 Kgr.
Β. ένα (1) φορτηγό όχηµα µικτού φορτίου κατ΄ ελάχιστο 5000 Kgr το οποίο θα φέρει µηχανισµό φόρτωσης
σκαφών τύπου hook lift.
Γ. ένα (1) ανατρεπόµενο φορτηγό µικτού φορτίου κατ΄ ελάχιστο 8000 Kgr για τη µεταφόρτωση των
ογκωδών αντικειµένων, κλαδεµάτων, κλπ, στο ΧΥΤΑ Λαµίας σε εβδοµαδιαία βάση.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα οχήµατα (ιδιόκτητα ή
µισθωµένα από το ∆ήµο) παρουσιάσει βλάβη και τεθεί εκτός λειτουργίας πέραν των 24 ωρών, για την άµεση
αντικατάστασή του προκειµένου να καλύπτονται οι απαιτούµενες εργασίες.
Όλος ο αναγκαίος χειρωνακτικός εξοπλισµός που απαιτείται, όπως π.χ. σκούπες, φτυάρια, τσάπες,
φαράσια, χειραµάξια, χορτοκοπτικά, θαµνοκοπτικά, καθώς και αναλώσιµα υλικά ( σακούλες, καθαριστικά,
κλπ) θα καλυφθούν από τον ανάδοχο.
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Το οχήµατα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε την απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας, να είναι
συµµορφωµένα µε τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισµένα - καθ' όλη τη
διάρκεια της σύµβασης - όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία.

Το κόστος όλων των εργασιών όπως αναλυτικά περιγράφονται στην µελέτη θα ανέλθει στο ύψος των
1.220.904,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) και θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας
του ∆ήµου και καλύπτουν συνολικό διάστηµα τριών (3) ετών από την συµβατική έναρξή τους.

Το συνολικό κόστος της εργασίας για διάρκεια 3 (τριών) ετών θα είναι:
Ετήσιο κόστος

Κόστος 3τους σύµβασης

369.600,00€

1.108.800,00 €

- 41.400,00 €

- 124.200,00 €

Μερικό Σύνολο :

328.200,00 €

984.600,00 €

ΦΠΑ 24%:

78.768,00 €

236.304,00 €

Τελικό Σύνολο:

406.968,00 €

1.220.904,00 €

Συνολικό ποσό προϋπολογισµού.:
Αφαιρείται αξία µίσθωσης οχηµάτων:

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διατήρηση της καλής κατάστασης των κάδων. Οποιεσδήποτε βλάβες
προκύψουν από υπαιτιότητα του αναδόχου είναι ευθύνη του αναδόχου, είτε να προβεί στην επιδιόρθωσή
τους αναλαµβάνοντας το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, είτε στην πλήρη αντικατάστασή τους

4. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων αφορά: παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώµατα, κλαδιά
θάµνων και δένδρων, και κάθε άλλο αντικείµενο που τοποθετείται δίπλα στους κάδους ή κατά µήκος της
διαδροµής των απορριµµατοφόρων και ανήκει στην κατηγορία των αστικών αποβλήτων. Η περισυλλογή
θα γίνεται κάθε Πέµπτη από την πόλη του Καρπενησίου και µια φορά την εβδοµάδα από τις τοπικές
Κοινότητες σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας. Τα αντικείµενα αυτά θα µεταφορτώνονται µία φορά την
εβδοµάδα στο ΧΥΤΑ Λαµίας.
5. ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον απαιτούµενο εξοπλισµό για τη
µεταφόρτωση των ογκωδών αντικειµένων µία φορά την εβδοµάδα στο ΧΥΤΑ Λαµίας.

Η µεταφόρτωση των απορριµµάτων αφορά την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που απαιτούνται
από τον ανάδοχο για την πλήρη οκτάωρη καθηµερινή απασχόληση ενός οδηγού για τη µεταφορά των
στερεών αποβλήτων του ΣΜΑ Καρπενησίου στο ΧΥΤΑ Λαµίας Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη και το κόστος
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αµοιβής και ασφάλισης του ανωτέρω περιγραφόµενου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο
για την ανωτέρω περιγραφόµενη εργασία, η οποία θα παρέχεται σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας της
υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου, για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου, σε συνεννόηση µε τον
αρµόδιο αντιδήµαρχο και την υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου.

Ο ∆ήµος µε τη σειρά του θα παραχωρήσει προς χρήση τον διαθέσιµο ειδικό απαιτούµενο εξοπλισµό όχηµα µεταφόρτωσης των απορριµµάτων - για την παροχή από το ανωτέρω απασχολούµενο προσωπικό του
αναδόχου της συγκεκριµένης υπηρεσίας µεταφοράς των στερεών αποβλήτων. Ο ∆ήµος θα αναλάβει το
κόστος συντήρησης – επισκευής, τα καύσιµα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει τα συγκεκριµένο εξοπλισµό που
θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας µεταφόρτωσης. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να γίνεται
ορθή χρήση του παραχωρούµενου εξοπλισµού µεταφόρτωσης, να επιµελείται την καθαριότητά του µε ίδια
µέσα και προσωπικό και να ενηµερώνει εγκαίρως τις υπηρεσίες του δήµου για τις ανάγκες συντήρησης και
επισκευών.

Η συχνότητα µεταφόρτωσης είναι σε 5θήµερη βάση ανά εβδοµάδα και ενδέχεται να αυξηθεί ώστε να
υπάρχει πάντα επαρκής διαθέσιµη χωρητικότητα στους απορριµµατοδέκτες (κοντέινερ) µεταφόρτωσης και
να µη δηµιουργείται πρόβληµα εκφόρτωσης των απορριµµατοφόρων στο ΣΜΑ Καρπενησίου.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι το αντικείµενο του διαγωνισµού και της σύµβασης, στο οποίο θα δοθεί
προσφορά και έκπτωση κατά τη διαδικασία της δηµοπρασίας είναι µόνο οι υπηρεσίες του αναδόχου
που περιγράφηκαν αναλυτικά παραπάνω (ΣΥΝΟΛΟ Α του προϋπολογισµού) και όχι το µίσθωµα των
µηχανηµάτων του ∆ήµου, το οποίο δεν θα µειωθεί από όσο προβλέπεται στην παρούσα µελέτη.
Καρπενήσι 13/04/2017
Οι Συντάκτες

Μπαντή Μαρία
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Κεφαλάς ∆ηµήτριος

ΣΥΛΛΟΓΗΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ/
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠ: 1.220.904,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 02.20.6277.003

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αριθµ. Μελέτης: 22/2017
Αριθµ. ∆ιακήρυξης 9/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

11

12

13

Είδος εργασίας
ΖΩΝΗ 1 (ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ)
ΖΩΝΗ 2 (ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ)
ΖΩΝΗ 3
ΖΩΝΗ 4
ΖΩΝΗ 5
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΟΜΩΝ,
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ,
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε.
∆ΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΚ
ΜΟΥΖΙΛΟ, ΑΝΙΑ∆Α,
ΣΥΓΚΡΕΛΟ, ΚΛΑΥΣΙ,
ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε.
ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΚ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ,
ΠΑΠΑ∆ΙΑ, ΣΤΕΝΩΜΑ,
ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ,
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ,
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε.
ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΚ
ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ, ∆ΕΡΜΑΤΙ,
ΚΑΡΙΤΣΑ, ΣΤΕΦΑΝΙ,
ΜΗΛΙΑ, ΣΕΛΛΑ, ΦΙ∆ΑΚΙΑ,
ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε.
ΦΟΥΡΝΑΣ

ΜΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΗΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ

36
36
36
36
36

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
4.000,00 €
500,00 €
2.400,00 €
1.700,00 €
650,00 €

ΜΗΝΑΣ

36

1.650,00 €

59.400,00 €

ΜΗΝΑΣ

36

2.350,00 €

84.600,00 €

ΠΛΥΣΗ

9

5.800,00 €

52.200,00 €

ΜΗΝΑΣ

36

2.000,00 €

72.000,00 €

ΜΗΝΑΣ

36

2.500,00 €

90.000,00 €

ΜΗΝΑΣ

36

2.200,00 €

79.200,00 €

ΜΗΝΑΣ

36

3.800,00 €

ΜΗΝΑΣ

36

2.000,00 €
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∆ΑΠΑΝΗ
144.000,00 €
18.000,00 €
86.400,00 €
61.200,00 €
23.400,00 €

136.800,00 €

72.000,00 €

14

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΜΗΝΑΣ

Καρπενήσι 13/04/2017
Οι Συντάκτες

Μπαντή Μαρία
Π.Ε Ειδικό Επ. Προσ.

Κεφαλάς ∆ηµήτριος
Π.Ε. Γεωπόνων

36

3.600,00 €

129.600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α:
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ
ΑΞΙΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Β:
ΦΠΑ 24%:
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

1.108.800,00 €
-124.200,00 €
984.600,00 €
236.304,00 €
1.220.904,00 €

Καρπενήσι 13/04/2017
Ελέγχθηκε

Καρπενήσι 13/04/2017
Θεωρήθηκε

Ο Αν. Προϊστάµενος

H ∆/τρια

Μπαµπαλής ∆ηµήτριος
ΠΕ.Πολιτικών Μηχ.

Παπαδοπούλου Μαρία
ΠΕ.Πολιτικών Μηχ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΔΡΑΣ 6 ΤΚ 36100
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ127.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………128 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)

(πλήρη

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

.......................…………………………………..
β)

(πλήρη

επωνυμία)

.......................…………………………………..
γ)

(πλήρη

επωνυμία)

.......................…………………………………..129
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την ...../ ...-....-2017 Διακήρυξη την ανάδειξη αναδόχου για
την ανάθεση της σύμβασης:« Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και/ μεταφόρτωσης απορριμμάτων και
127

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
128
ο.π. υποσ. 3.
129

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
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καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου»,
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε 5 (πέντε) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 130.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1
της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της131.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε132.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

130

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν.
4281/2014).
131
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
132
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΔΡΑΣ 6 ΤΚ 36100
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης «Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και / μεταφόρτωσης
απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου», σύμφωνα με την ...../ .....-.2017 Διακήρυξη.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους

3
4

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
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μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αριθµ. Μελέτης: 22/2017
Αριθµ. ∆ιακήρυξης 9/2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ/
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠ: 1.220.904,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 02.20.6277.003

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάδειξη Αναδόχου για την αποκομιδή των απορριμμάτων του
Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Όλες οι εργασίες αποκομιδής των
απορριμμάτων θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή
της μελέτης, επιπλέον περιλαμβάνεται ο οδοκαθαρισμός κεντρικών δρόμων στη Δημοτική Κοινότητα
Καρπενησίου, ο καθαρισμός της κεντρικής πλατείας της πόλης του Καρπενησίου, ο καθαρισμός δημοτικών
τουαλετών, ο καθαρισμός της Δημοτικής Αγοράς, η καθαριότητα της ετήσιας εμποροπανήγυρης
Καρπενησίου, η περισυλλογή στερεών αντικειμένων και η μεταφόρτωση των απορριμμάτων του ΣΜΑ
Καρπενησίου και των ογκωδών αντικειμένων στο ΧΥΤΑ Λαμίας.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ελάχιστο: δύο (2) απορριμματοφόρα και δύο (2) φορτηγά,
ενώ θα παραχωρηθεί η χρήση οχημάτων του δήμου έναντι χρηματικού τιμήματος όπως περιγράφονται
στο άρθρο 5 της παρούσας.
Τα καύσιμα (για τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα από το Δήμο οχήματα), οι επισκευές και τα
ανταλλακτικά, τα υλικά καθαριότητας (σακούλες απορριμμάτων, καθαριστικά, χαρτί υγείας, κλπ) και τα
ημερομίσθια για το κατάλληλο προσωπικό που θα απαιτηθεί θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τα απορρίμματα θα μεταφέρονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κατά τις ώρες
λειτουργίας του από Δευτέρα - Σάββατο.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1.
2.
3.
4.
5.

του Ν. 3463/2006
του Ν 3852/2010 ’’Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
του Ν. 3979/2011 άρθρο 61 [ΦΕΚ 138/16-6-2011/Τ. Α]
του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α) ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Προμηθειών και Υπηρεσιών’’
της Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/ Β ́ / 22-12-03) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»

6. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων
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Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1.Η Διακήρυξη
2.Το Τιμολόγιο
3 Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
4.Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
5.Η Τεχνική Έκθεση και ο Προϋπολογισμός
6.Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Διάρκεια τρία (3) έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 5ο : Εξοπλισμός

Ο Δήμος Καρπενησίου θα παραχωρήσει τη χρήση των παρακάτω οχημάτων έναντι μηνιαίου
ποσού για την κάλυψη των αναγκών της εργασίας.

Είδος οχήµατος
Απορριµµατοφόρο
ωφέλιµης µάζας 4992 Kgr
Απορριµµατοφόρο
ωφέλιµης µάζας 5910 Kgr
Απορριµµατοφόρο
ωφέλιµης µάζας 990 Kgr
Καδοπλυντήριο
Αυτοκινούµενο σάρωθρο
ισχύος 93 HP

Κόστος
µισθώµατος
οχηµάτων για τρία (3)
χρόνια

Αριθµός
κυκλοφορίας

Χρονολογία
πρώτης αδείας

Μηνιαίο
µίσθωµα

KHY 3774

1997

1.000,00 €

36.000,00 €

KHY 3780

1999

1.000,00 €

36.000,00 €

KHI 4371

2009

700,00 €

25.200,00 €

ΜΕ 34506

2001

250,00 €

9.000,00 €

ΜΕ 63033

2002

500,00 €

18.000,00 €

Σύνολο:
3.450,00 €
124.200,00 €
Το μίσθωμα των οχημάτων έχει ήδη αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας που το
τελικό ποσό ανέρχεται σε 1.220.904,00 €

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, τον επιπλέον εξοπλισμό που απαιτείται. Θα πρέπει κατ’
ελάχιστο να διαθέτει:
Α. Δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου (υπερκατασκευή με σύστημα συμπίεσης
απορριμμάτων) με ωφέλιμη μάζα κατ΄ ελάχιστο 5000 Kgr.
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Β. ένα (1) φορτηγό όχημα μικτού φορτίου κατ΄ ελάχιστο 5000 Kgr το οποίο θα φέρει μηχανισμό
φόρτωσης σκαφών τύπου hook lift.
Γ. ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου κατ΄ ελάχιστο 8000 Kgr για τη μεταφόρτωση
των ογκωδών αντικειμένων, κλαδεμάτων, κλπ, στο ΧΥΤΑ Λαμίας σε εβδομαδιαία βάση.

Από τα παραπάνω μηχανήματα το καδοπλυντήριο θα το χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για το πλύσιμο
των κάδων και μετά την εργασία αυτή θα είναι στην διάθεση του δήμου και για άλλες χρήσεις, όπως
μεταφορά νερού, κλπ.
Ο παραπάνω μηχανολογικός εξοπλισμός διατίθεται από τoν δήμο στoν ανάδοχο, για τις ανάγκες
της παρούσας σύμβασης και μόνο. Απαγορεύεται η χρήση του για άλλους σκοπούς.
Οι οδηγοί και οι χειριστές του διατιθέμενου εξοπλισμού του δήμου, πρέπει να είναι νόμιμα
αδειοδοτημένοι και να διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία. H τακτική και η έκτακτη συντήρηση (από
πιθανές βλάβες) του μηχανολογικού εξοπλισμού (ιδιόκτητα ή μισθωμένα από το Δήμο οχήματα), τα
καύσιμα, τα λιπαντικά και τα ελαστικά τους για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα βαρύνουν
τον ανάδοχο εξ’ολοκλήρου ο οποίος υποχρεούται να τον παραδώσει στην κατάσταση που τον
παρέλαβε κατά την λήξη της σύμβασης. Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης ο δήμος δεν θα έχει
ουδεμία υποχρέωση συντήρησης του διατιθέμενου εξοπλισμού, και οι τυχόν έκτακτες βλάβες και η
τακτική συντήρηση βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να συντηρεί τα οχήματα σε άριστη
κατάσταση (ειδικότερα πριν τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ). Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού του δήμου, θα
ελεχθεί από τον ανάδοχο για τυχόν ελαττώματα και τις τυχόν ελλείψεις του, θα συνταθεί πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής και θα υπογραφεί από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του δήμου και τον
εκπρόσωπο του αναδόχου, και στο όποιο θα περιγράφεται η πραγματική κατάσταση του μηχανολογικού
εξοπλισμού αναλυτικά για κάθε ένα μηχάνημα. Κατά την παράδοση του μηχανολογικού εξοπλισμού στο
τέλος της σύμβασης, θα συνταθεί και πάλι πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισμού και θα
υπογραφεί από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του δήμου και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, και στο οποίο θα
περιγράφεται η πραγματική κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού αναλυτικά για κάθε ένα
μηχάνημα. Τυχόν φθορές η βλάβες που δεν έχουν επιδιορθωθεί από τον ανάδοχο, θα κοστολογηθούν
από τον δήμο και το κόστος τους θα παρακρατηθεί από την τελευταία δόση κατά την αποπληρωμή και
την εξόφληση του αναδόχου.
Ο Δήμος αναλαμβάνει τις δαπάνες για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, για το ΚΤΕΟ και τα τέλη
κυκλοφορίας των οχημάτων που θα παραχωρήσει στον Ανάδοχο.
Κατά την εγκατάσταση του εργολάβου θα γίνει έλεγχος των κάδων, θα καταγραφούν οι βλάβες και
η υπηρεσία θα επισκευάσει τις ζημιές εντός ευλόγου χρόνου. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διατήρηση
της καλής κατάστασης των κάδων. Οποιεσδήποτε βλάβες προκύψουν από υπαιτιότητα του αναδόχου
είναι ευθύνη του αναδόχου, είτε να προβεί στην επιδιόρθωσή τους αναλαμβάνοντας το κόστος
ανταλλακτικών και εργασίας, είτε στην πλήρη αντικατάστασή τους
Άρθρο 6ο : Ωράριο εκτέλεσης της εργασίας

Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται σε χρόνο εκτός των ωρών ησυχίας πλην της ζώνης 1
και 2 που θα γίνεται κατά τις εξής ώρες: 05:00 π.μ. με 08:00 π.μ.
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.
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Υποχρεούται να συμπληρώνει την καρτέλα απορριμματοφόρων (παρέχεται υπόδειγμα από την
υπηρεσία) στην οποία αναγράφονται τα δρομολόγια, οι ώρες εργασίας, η πινακίδα απορριμματοφόρου
και το ονοματεπώνυμο του οδηγού.
Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά
τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων
ή ζημιών σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή πράγματα.. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν
στο προσωπικό του αναδόχου, σε οποιονδήποτε τρίτο καθώς και στα οχήματα του Δήμου των οποίων
παραχωρεί την χρήση, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο
τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.
Οι οδηγοί του αναδόχου θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδήγησης. Όλος ο
μηχανολογικός εξοπλισμός του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της σύμβασης,
εκτός από τα στοιχεία του αναδόχου, θα σημανθεί από και με τα στοιχεία του Δήμου Καρπενησίου
σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα οχήματα (ιδιόκτητα
ή μισθωμένα από το Δήμο) παρουσιάσει βλάβη και τεθεί εκτός λειτουργίας πέραν των 24 ωρών, για την
άμεση αντικατάστασή του προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτούμενες εργασίες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές
Διατάξεις περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων.
Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για την τήρηση όλων των διατάξεων του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), του Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας και γενικότερα όλων των
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά των απορριμμάτων με αυτοκίνητα χωρίς στεγάνωση για την
αποφυγή της ρύπανσης, σύμφωνα με όλα όσα ρητά προβλέπονται στην σύμβαση.
Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα
για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.

Άρθρο 9ο: Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική
επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες
ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιος, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 10ο : Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
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1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαση
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την
έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη
Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 1.220.904,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω
ποσού θα γίνει τμηματικά, κάθε μήνα, αφού προηγηθεί η παραλαβή και ο έλεγχος από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής και ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Καμία επιπλέον αμοιβή δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί. Οι τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις (για
φθορές μηχανημάτων, καύσιμα κ.α.) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν
συνυπολογισθεί από τον ίδιο στην προσφορά του. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της
εντολής.
Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
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Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της
δημοπρασίας.
Άρθρο 13ο: Επιβολή Προστίμων

Ο εντολέας έχει την δυνατότητα να υποβάλει πρόστιμα σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν
χρησιμοποιεί κατάλληλο όχημα για την αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά και στην περίπτωση που τα
απορρίμματα αποτεθούν σε χώρο διαφορετικό από αυτούς που έχει υποδείξει η προϊσταμένη αρχή ή εάν
ο ανάδοχος καθυστερήσει την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση έναρξη εκτέλεσης εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και
προσωπικό, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει έναρξη των
εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση
επιβάλλεται ποινική ρήτρα πεντακοσίων (500,00) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για εξήντα (60)
συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά τη διαπίστωση παρέλευσης απράκτου του διαστήματος αυτού ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 Ο Δήμος Καρπενησίου διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος
εκτελεί την εργασία πλημμελώς και κατόπιν συνεχούς επανάληψης της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικο διαμαρτυρία και σε προθεσμία δέκα
πέντε (15) ημερών να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.
Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο Δήμο έστω και μιας
εργασίας πέραν από τα συμφωνούμενα στη μελέτη, τότε είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης
αυτής να καταβάλλει στο Δήμο ως ποινική ρήτρα 500,00 ευρώ . Σε περίπτωση που καθυστερήσει από
υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, τότε μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα
καταπέσει υπέρ του Δήμου, ως ποινική ρήτρα.
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον επόμενο λογαριασμό πληρωμής.
Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανώτερη βία, η
προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο πάροχος για την
καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δήμο, διαφορετικά ρητά δηλώνει
ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.
Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 273 του Ν3463/06 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Καρπενήσι 13/04/2017

Οι Συντάκτες

Μπαντή Μαρία

Κεφαλάς Δημήτριος

Π.Ε Ειδικό Επ. Προσ.

Π.Ε. Γεωπόνων

Καρπενήσι 13/04/2017

Καρπενήσι 13/04/2017

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Ο Αν. Προϊστάµενος

H ∆/τρια

Μπαµπαλής ∆ηµήτριος
ΠΕ.Πολιτικών Μηχ.

Παπαδοπούλου Μαρία
ΠΕ.Πολιτικών Μηχ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΣΥΛΛΟΓΗΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ/
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠ: 1.220.904,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 02.20.6277.003

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αριθµ. Μελέτης: 22/2017
Αριθµ. ∆ιακήρυξης 9/2017

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Στις τιμές του παρόντος αναλυτικού τιμολογίου συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία που αναφέρεται
και που είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της ανάθεσης και σύμφωνα με την συγγραφή
υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές, εκτέλεση και πλήρη αποπεράτωση της εργασίας, όπως και
έξοδα μεταφοράς προσωπικού του αναδόχου, καύσιμα, εξοπλισμός και λοιπά αναλώσιμα.

Ο Δήμος Καρπενησίου θα διαθέσει στον ανάδοχο τα οχήματα του παρακάτω πίνακα έναντι
μισθωτικής αξίας για την κάλυψη των αναγκών της εργασίας.

Είδος οχήµατος
Απορριµµατοφόρο
ωφέλιµης µάζας 4992 Kgr
Απορριµµατοφόρο
ωφέλιµης µάζας 5910 Kgr
Απορριµµατοφόρο
ωφέλιµης µάζας 990 Kgr
Καδοπλυντήριο
Αυτοκινούµενο σάρωθρο
ισχύος 93 HP

Κόστος
µισθώµατος
οχηµάτων για τρία (3)
χρόνια

Αριθµός
κυκλοφορίας

Χρονολογία
πρώτης αδείας

Μηνιαίο
µίσθωµα

KHY 3774

1997

1.000,00 €

36.000,00 €

KHY 3780

1999

1.000,00 €

36.000,00 €

KHI 4371

2009

700,00 €

25.200,00 €

ΜΕ 34506

2001

250,00 €

9.000,00 €

ΜΕ 63033

2002

500,00 €

18.000,00 €

3.450,00 €

124.200,00 €

Σύνολο:

Επιπλέον δε ο ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχει στην πλήρη κυριότητά του ή να
μπορεί να διαθέσει αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του αντικειμένου της σύμβασης, με τη διαδικασία
που προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία (Ν. 4412/2016)
Α. Δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου (υπερκατασκευή με σύστημα συμπίεσης
απορριμμάτων) με ωφέλιμη μάζα κατ΄ ελάχιστο 5000 Kgr.
Β. ένα (1) φορτηγό όχημα μικτού φορτίου κατ΄ ελάχιστο 5000 κιλών το οποίο θα φέρει μηχανισμό
φόρτωσης σκαφών τύπου hook lift.
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Γ. ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου κατ΄ ελάχιστο 8000 Kgr για τη μεταφόρτωση των
ογκωδών αντικειμένων, κλαδεμάτων, κλπ, στο ΧΥΤΑ Λαμίας σε εβδομαδιαία βάση.

Τα απορρίμματα μετά τη συλλογή τους θα μεταφέρονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(ΣΜΑ) του Δήμου κατά τις ώρες λειτουργίας του από Δευτέρα-Σάββατο, ενώ καθημερινά θα
μεταφορτώνονται για διάθεση στο ΧΥΤΑ Λαμίας στη θέση «Νεβρόπολη» της Δ.Κ. Λαμίας σύμφωνα με τον
εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.. Θα γίνεται πλύσιμο των κάδων με ειδικό
καδοπλυντήριο τρεις (3) φορές το χρόνο κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο.

Κατά την εγκατάσταση του εργολάβου θα γίνει έλεγχος:
Α) Των μηχανημάτων του δήμου, θα ελεγχθεί ο εξοπλισμός από τον ανάδοχο για τυχόν ελαττώματα
και τυχόν ελλείψεις, θα συνταθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και θα υπογραφεί από τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο του δήμου και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, και στο οποίο θα περιγράφεται η
πραγματική κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού αναλυτικά για κάθε ένα μηχάνημα. Κατά την
παράδοση του μηχανολογικού εξοπλισμού στο τέλος της σύμβασης, θα συνταχθεί και πάλι πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισμού και θα υπογραφεί από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του δήμου
και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, και στο οποίο θα περιγράφεται η πραγματική κατάσταση του
μηχανολογικού εξοπλισμού αναλυτικά για κάθε ένα μηχάνημα. Τυχόν φθορές η βλάβες που δεν έχουν
επιδιορθωθεί από τον ανάδοχο, θα κοστολογηθούν από τον δήμο και το κόστος τους θα παρακρατηθεί
από την τελευταία δόση κατά την αποπληρωμή και την εξόφληση του αναδόχου.
Β) Των κάδων, θα καταγραφούν οι βλάβες και η υπηρεσία θα επισκευάσει τις ζημιές εντός ευλόγου
χρόνου. Κατά της εκτέλεση της σύμβασης σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα σε κάδο από
υπαιτιότητα του αναδόχου, π.χ. στο καπάκι ή σε ρόδα, ή στον ποδομοχλό ή σπάσιμο μεταλλικού
εξαρτήματος που υποβαθμίζει την χρηστικότητα και λειτουργικότητα του κάδου, είναι ευθύνη του
αναδόχου, είτε να αναλάβει την επιδιόρθωσή τους είτε την αντικατάσταση και τοποθέτηση των
φθαρμένων ανταλλακτικών με καινούργια άμεσα με δική του δαπάνη.

Άρθρο 1ο ΖΩΝΗ 1 (ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ)
Αφορά την σε καθημερινή βάση (7 επαναλήψεις/εβδομάδα) αποκομιδή των απορριμμάτων από
όλους τους κάδους που υπάρχουν στην περιοχή που περικλείει η διαδρομή: ΚΟΜΒΟΣ –ΠΑΛΙΟ ΚΤΕΛΝΟΜΑΡΧΙΑ- ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ - ΝΕΡΑΙΔΑ-ΝΙΚ. ΣΤΡΑΤΟΥ- ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ- ΠΛΑΤΕΙΑ.
Επίσης καθημερινά θα γίνεται αποκομιδή στα μεγάλα super market της πόλης και στα δημόσια
ιδρύματα του Γηροκομείου και του Νοσοκομείου.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων στη ζώνη αυτή θα γίνεται από τις 05:00 π.μ. έως 08:00 π.μ.
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ………….…………………...………….. (4.000,00 €)
Άρθρο 2ο ΖΩΝΗ 2 (ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ)
Αφορά την αποκομιδή (δύο επαναλήψεις/εβδομάδα) των απορριμμάτων από όλους τους κάδους
που υπάρχουν στην περιοχή που περικλείει η διαδρομή: πίσω από το ξενοδοχείο Ελβετία, την περιοχή
στον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου και στο στενό δρομάκι κάτω από την τράπεζα Πειραιώς. Στα σημεία αυτά
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οι οδοί είναι μικρού πλάτους οπότε η αποκομιδή θα γίνει με μικρών διαστάσεων απορριμματοφόρο
κλειστού πάντα τύπου.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων στη ζώνη αυτή θα γίνεται από τις 05:00 π.μ. έως 08:00 π.μ.
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Πεντακόσια ευρώ….…………………………………....………….. (500,00 €)
Άρθρο 3ο ΖΩΝΗ 3
Αφορά την αποκομιδή (μέρα παρά μέρα) των απορριμμάτων από όλους τους κάδους που υπάρχουν
στις εξής περιοχές:
• Την περιοχή που περικλείει η διαδρομή: Σχολή Βραγγιανών – Επ/γου Γαλανού - Γύφτου βρύση –
Γενναδίου – κόμβος - βενζινάδικο Ευαγγελοδήμου – Βερόπουλο – πίσω στον κόμβο - Αηδόνι, Αγία
Παρασκευή, ξενοδοχείο Montana και επιστροφή στον Σχολ. Βραγγιανών.
• Την περιοχή των σχολείων Γυμνασίου Καρπενησίου, Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο, ξενοδοχείο
Lecadin, ξενοδοχείο Avaris, Εργατικές κατοικίες περιοχής Τ.Ε.Ι.
• Την περιοχή κάτω από την οδό Παύλου Μπακογιάννη κάτω από το Νοσοκομείο την οδό Χρυσής
Κατσάμπα, τις οικίες πάνω από το εργοστάσιο της πρώην Πειραϊκής Πατραϊκής μέχρι το βενζινάδικο
Χονδρού. Τα βενζινάδικα της BP, JET OIL, SHELL, το ΕΚΑΒ, το ΚΤΕΟ μέχρι την επιχείρηση ειδών
τζακιού Γκορόγια.
• Την περιοχή στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, τα Παλιάμπελα, Πάνω και κάτω Ξηριάς, στον ΟΑ.Ε.Δ., στο
νεκροταφείο, το Κεφαλόβρυσο, τα σφαγεία (από τους κάδους πλην των μολυνσματικών), Εργατικές
κατοικίες, ΔΑΒΙΕ, βενζινάδικο ΕΚΟ, Καλλιθέα (Μιάρα) (οδός Τουλούπα)
Η αποκομιδή των απορριμμάτων στην ζώνη αυτή θα γίνεται εκτός των ωρών ησυχίας.
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ……………………....………….. (2.400,00 €)
Άρθρο 4ο ΖΩΝΗ 4
Αφορά την αποκομιδή (ανά τρείς μέρες) των απορριμμάτων από όλους τους κάδους στις Τ.Κ. Άγιος
Νικόλαος, Κορυσχάδες, Γοργιανάδες, Μικρό Χωριό, Παλαιό Μικρό Χωριό, Μεγάλο Χωριό, Γαύρος (χρήση
απορριμματοφόρου μικρών διαστάσεων), βενζινάδικα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, μαγαζιά και οικίες που
υπάρχουν στον κεντρικό δρόμο της Ποταμιάς καθώς και στις παράπλευρους οδούς.
Αφορά επίσης:
Αποκομιδή απορριμμάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης
κοινού όπως σημεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, μοναστήρια και κοιμητήρια.
Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων θα
γίνεται καθημερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι.
Καθαρισμός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις την
προηγούμενη και μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η
αποκομιδή των απορριμμάτων την παραμονή και την επόμενη της εορτής.
Καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιμητηρίων με χρήση χλοοκοπτικού
μηχανήματος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10 Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου).
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα, κλαδιά
θάμνων και δένδρων). Τα αντικείμενα αυτά θα μεταφέρονται στο Καρπενήσι για μεταφόρτωση
στο ΧΥΤΑ Λαμίας.
Τις εβδομάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδομάδα και την
εβδομάδα μετά το Πάσχα, η αποκομιδή θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα και την
εβδομάδα μετά το Πάσχα, η αποκομιδή θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα
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Η αποκομιδή των απορριμμάτων στην ζώνη αυτή θα γίνεται εκτός των ωρών ησυχίας.
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Χίλια επτακόσια ευρώ……………………………………...…….. (1.700,00 €)
Άρθρο 5ο ΖΩΝΗ 5
Αφορά την αποκομιδή (μια φορά την εβδομάδα από Οκτώβρη έως και Απρίλη και δυο φορές την
εβδομάδα από Μάιο έως και τέλος Σεπτέμβρη) στις Τ.Κ. Βουτύρο, Νόστιμο, Μυρίκη, στο Αθλητικό κέντρο
(όταν έχει εκδηλώσεις η αποκομιδή γίνεται κάθε μέρα), περιοχή Χαντζογιαννέικα, Σήραγγα
Τυμφρηστού.
Αφορά επίσης:
Αποκομιδή απορριμμάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης
κοινού όπως σημεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, μοναστήρια και κοιμητήρια.
Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων θα
γίνεται καθημερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι.
Καθαρισμός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις την
προηγούμενη και μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η
αποκομιδή των απορριμμάτων την παραμονή και την επόμενη της εορτής.
Καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιμητηρίων με χρήση χλοοκοπτικού
μηχανήματος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10 Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου).
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα, κλαδιά
θάμνων και δένδρων). Τα αντικείμενα αυτά θα μεταφέρονται στο Καρπενήσι για μεταφόρτωση
στο ΧΥΤΑ Λαμίας.
Τις εβδομάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδομάδα και την
εβδομάδα μετά το Πάσχα, η αποκομιδή θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα και την
εβδομάδα μετά το Πάσχα, η αποκομιδή θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα
Επιπλέον θα γίνεται αποκομιδή στους κάδους στο χώρο της εμποροπανήγυρης κατά την διάρκεια
λειτουργίας της σε καθημερινή βάση.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων στη ζώνη αυτή θα γίνεται εκτός των ωρών ησυχίας.
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Εξακόσια πενήντα ευρώ………………………………………….. (650,00 €)
Άρθρο 6ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ
Αφορά την μηχανική σάρωση των οδών : Φανάρια Γ. Γεννηματά - Κόμβος – Ζηνοπούλου – Κεντρική
πλατεία - Λαγκαδιά μέχρι Όναρ - Γέφυρα Νεράιδας – Νοσοκομείο - Προυσιωτίσσης– Αγ. Ευρυτάνες –
Καρπενησιώτη – Βελουχιώτη - Χαριλάου Τρικούπη – Γ. Γεννηματά.
Η εργασία αυτή θα γίνεται καθημερινά (εκτός Κυριακής) στις οδούς Φανάρια Γ. Γεννηματά Κόμβος – Ζηνοπούλου – Κεντρική πλατεία μέχρι Γέφυρα Νεράιδας και Αθ. Καρπενησιώτη, δυο φορές
την εβδομάδα στις οδούς Γ. Καραϊσκάκη, Καφαντάρη Γέφυρα Νεράιδας – Νοσοκομείο - Προυσιωτίσσης–
Αγ. Ευρυτάνες –Βελουχιώτη - Χαριλάου Τρικούπη και μια φορά την εβδομάδα σε όλη την περιοχή που
περικλείει η ανωτέρω διαδρομή.
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ……………………....………….. (1650,00 €)

Άρθρο 7ο ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ,
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
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Αφορά τον χειρωνακτικό καθαρισμό μικροαπορριμμάτων που βρίσκονται στο οδόστρωμα, στα
πεζοδρόμια, ρείθρα, χώρων φύτευσης δένδρων των κεντρικών οδών. Ο καθαρισμός θα γίνεται με
απασχόληση εργατών καθαριότητας με χρήση χειρωνακτικών εργαλείων όπως σκούπες, χειραμαξίδια,
φαράσια, τσάπες, τσουγκράνες, φτυάρια κλπ. Αφορά όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Καρπενησίου,
πλην της περιοχής του Ξηριά και της περιοχής επέκτασης στη θέση «Παλιάμπελα» και «Άγ. Γεώργιος».
Οριοθετείται στα ανατολικά από τον κόμβο στη θέση «Ρίζωμα» και κατά μήκος της οδού Χαριλάου
Τρικούπη μέχρι τη διασταύρωση με το γήπεδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις περιοχές γύρω από
τους κάδους.
Η εργασία αυτή θα γίνεται επτά (7) ημέρες την εβδομάδα στην περιοχή που περικλείει η διαδρομή:
Κόμβος – Ζηνοπούλου – Κεντρική πλατεία - Πάρκινγκ παλιό ΚΤΕΛ - Γέφυρα Νεράιδας – Νικ. Στράτου Αθανασίου Διάκου – Χαριλάου Τρικούπη – Σολωμού – σκαλάκια που οδηγούν στην Οδό Ζηνοπούλου
στο ξενοδοχείο Anesis. Στο υπόλοιπο της περιοχής ευθύνης του αναδόχου η εργασία θα εκτελείται
περιοδικά σε ζώνες δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιοχές όπου υπάρχουν δημόσια κτίρια, όπως,
σχολεία, εκκλησίες, νοσοκομείο, μητρόπολη, παλιό νεκροταφείο, κλπ, και όπου αλλού παρατηρείται
αυξημένη συνάθροιση κοινού, όπως πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, κλπ. Στις περιοχές αυτές θα
πραγματοποιείται χειρωνακτικός καθαρισμός τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα. Στις υπόλοιπες
ζώνες ο καθαρισμός θα εκτελείται με συχνότητα τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα. Για τον επιτυχή
συντονισμό της εργασίας θα συντάσσεται μηνιαίο πρόγραμμα καθαρισμού από τον ανάδοχο που θα
εγκρίνεται από την επίβλεψη. Επίσης στον χειρωνακτικό καθαρισμό περιλαμβάνεται η κεντρική πλατεία
Καρπενησίου και όλα τα πάρκα, πάρκινγκ και παιδικές χαρές της περιοχής ευθύνης του αναδόχου.
Επίσης αφορά την καθαριότητα στις δημοτικές τουαλέτες (Παλιά Λαϊκή Αγορά και ΚΑΠΗ) σε
καθημερινή βάση, στη Δημοτική Αγορά κάθε Σάββατο μεσημέρι μετά την λήξη της και στην ετήσια
εμποροπανήγυρη Καρπενησίου Πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης που πραγματοποιείται στην
περιοχή ανατολικά του Ξηριά, θα γίνεται επιμελής καθαριότητα των χώρων από τις εργασίες κατασκευής
και πλύσιμο των διαδρόμων. Κατά τη διάρκειά της θα γίνεται καθαριότητα στις τουαλέτες με συχνότητα
τρεις (3) φορές την ημέρα και στους διαδρόμους μία (1) φορά την ημέρα. Μετά το πέρας της
εμποροπανήγυρης και την απομάκρυνση των κατασκευών θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του χώρου
και των τουαλετών καθώς και μιας ευρύτερης περιοχής όπου υπάρχει διασπορά απορριμμάτων της
εμποροπανήγυρης. Τα υλικά καθαριότητας θα παρέχονται από τον ίδιο τον ανάδοχο.

Για την περιοχή ευθύνης αφορά ακόµη:
5) το άδειασµα όλων των επίστυλων απορριµµατοδεκτών, αλλαγή σάκου που θα παρέχεται από τον
ίδιο τον ανάδοχο και καθάρισµα εξωτερικά του απορριµµατοδέκτη αν απαιτείται.
6) τον καθαρισµό και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις την
προηγούµενη και µετά το πέρας της εκδήλωσης,
7) την αποµάκρυνση αφισών, που τοποθετούνται εκτός των προβλεπόµενων για το λόγο αυτό ταµπλό
8) την υποχρέωση άµεσης παρέµβασης του αναδόχου σε τυχόν απρόβλεπτα περιστατικά που προήλθαν
από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και χρήζουν καθαρισµού και σάρωσης.
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ………...………….. (2.350,00 €)

Άρθρο 8ο ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ
Αφορά την πλύση των κάδων απορριμμάτων τρεις (3) φορές το χρόνο κατά τους μήνες Απρίλιο,
Ιούλιο και Σεπτέμβριο σύμφωνα με την ΚΥΑ114218/1997. Τα χημικά πλύσης των κάδων βαραίνουν τον
Ανάδοχο και θα ακολουθείται η ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και
την προστασία του περιβάλλοντος.
Κατ’ αποκοπή ανά πλύση
Τιμή: Πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ……………………....…………..(5.800,00 €)
Άρθρο 9ο ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Σελίδα 77

Αφορά τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κλαδιά,
στρώματα και κάθε άλλο αντικείμενο που τοποθετείται δίπλα στους κάδους ή κατά μήκος της διαδρομής
των απορριμματοφόρων και ανήκει στην κατηγορία των αστικών αποβλήτων. Η περισυλλογή θα γίνεται
κάθε Πέμπτη από την πόλη του Καρπενησίου και μια φορά την εβδομάδα από τις τοπικές Κοινότητες
σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. Τα αντικείμενα αυτά θα μεταφέρονται σε χώρο απόθεσης
ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Καρπενησίου όπως ορίσει η Υπηρεσία, όπου θα εναποτίθενται με
μέριμνα του εργολάβου σε διακεκριμένες θέσεις καθ υπόδειξη προσωπικού του Δήμου.
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Δύο χιλιάδες ευρώ…………………………………....………….. (2.000,00 €)

Άρθρο 10ο
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΜΟΥΖΙΛΟ, ΑΝΙΑΔΑ,
ΣΥΓΚΡΕΛΟ, ΚΛΑΥΣΙ, ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ

Αφορά τις εξής εργασίες:
Αποκομιδή απορριμμάτων με κάθε πρόσφορο τρόπο από όλους τους κάδους σύμφωνα με το
πρόγραμμα που αναλύεται στην παράγραφο 2.2 της τεχνικής περιγραφής και μεταφορά τους
στο Σταθμό Μεταφοράς Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Αποκομιδή απορριμμάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης
κοινού όπως σημεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, μοναστήρια και κοιμητήρια.
Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων θα
γίνεται καθημερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι.
Καθαρισμός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις την
προηγούμενη και μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η
αποκομιδή των απορριμμάτων την παραμονή και την επόμενη της εορτής.
Καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιμητηρίων με χρήση χλοοκοπτικού
μηχανήματος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10 Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου).
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα, κλαδιά
θάμνων και δένδρων). Τα αντικείμενα αυτά θα μεταφέρονται στο Καρπενήσι για μεταφόρτωση
στο ΧΥΤΑ Λαμίας.
Τις εβδομάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδομάδα και την
εβδομάδα μετά το Πάσχα, η αποκομιδή θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται με επιμέλεια από όλους τους κάδους που έχει
τοποθετήσει ο Δήμος και ο ανάδοχος θα πρέπει να δείξει επιμέλεια και επιμονή σε όλες τις θέσεις
ακόμη κι αν απαιτείται παραπάνω προσπάθεια.
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ………….…………….……….. (2.500,00 €)

Άρθρο 11ο ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΚ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΑΠΑΔΙΑ,
ΣΤΕΝΩΜΑ, ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ
Αφορά τις εξής εργασίες:
Αποκομιδή απορριμμάτων με κάθε πρόσφορο τρόπο από όλους τους κάδους σύμφωνα με το
πρόγραμμα που αναλύεται στην παράγραφο 2.2 της τεχνικής περιγραφής και μεταφορά τους
στο Σταθμό Μεταφοράς Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Αποκομιδή απορριμμάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης
κοινού όπως σημεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, μοναστήρια και κοιμητήρια.
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Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων θα
γίνεται καθημερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι.
Καθαρισμός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις την
προηγούμενη και μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η
αποκομιδή των απορριμμάτων την παραμονή και την επόμενη της εορτής.
Καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιμητηρίων με χρήση χλοοκοπτικού
μηχανήματος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10 Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου).
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα, κλαδιά
θάμνων και δένδρων). Τα αντικείμενα αυτά θα μεταφέρονται στο Καρπενήσι για μεταφόρτωση
στο ΧΥΤΑ Λαμίας.
Τις εβδομάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδομάδα και την
εβδομάδα μετά το Πάσχα, η αποκομιδή θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται με επιμέλεια από όλους τους κάδους που έχει
τοποθετήσει ο Δήμος και ο ανάδοχος θα πρέπει να δείξει επιμέλεια και επιμονή σε όλες τις θέσεις
ακόμη κι αν απαιτείται παραπάνω προσπάθεια.
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ………….…………….……….. (2.200,00 €)

Άρθρο 12ο ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΧΕΛΙΔΟΝΑ, ΔΕΡΜΑΤΙ, ΚΑΡΙΤΣΑ,
ΣΤΕΦΑΝΙ, ΜΗΛΙΑ, ΣΕΛΛΑ, ΦΙΔΑΚΙΑ, ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑ
Αφορά τις εξής εργασίες:
Αποκομιδή απορριμμάτων με κάθε πρόσφορο τρόπο από όλους τους κάδους σύμφωνα με το
πρόγραμμα που αναλύεται στην παράγραφο 2.2 της τεχνικής περιγραφής και μεταφορά τους
στο Σταθμό Μεταφοράς Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Αποκομιδή απορριμμάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης
κοινού όπως σημεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, μοναστήρια και κοιμητήρια.
Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων θα
γίνεται καθημερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι.
Καθαρισμός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις την
προηγούμενη και μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η
αποκομιδή των απορριμμάτων την παραμονή και την επόμενη της εορτής.
Καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιμητηρίων με χρήση χλοοκοπτικού
μηχανήματος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10 Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου).
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα, κλαδιά
θάμνων και δένδρων). Τα αντικείμενα αυτά θα μεταφέρονται στο Καρπενήσι για μεταφόρτωση
στο ΧΥΤΑ Λαμίας.
Τις εβδομάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδομάδα και την
εβδομάδα μετά το Πάσχα, η αποκομιδή θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα.
Τις ημέρες 10-30 Αυγούστου θα πραγματοποιείται καθημερινή αποκομιδή από το μοναστήρι του
Προυσού.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται με επιμέλεια από όλους τους κάδους που έχει
τοποθετήσει ο Δήμος και ο ανάδοχος θα πρέπει να δείξει επιμέλεια και επιμονή σε όλες τις θέσεις
ακόμη κι αν απαιτείται παραπάνω προσπάθεια.
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ……..………………....……….. (3.800,00 €)
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Άρθρο 13ο ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑΣ
Αφορά τις εξής εργασίες:
Αποκομιδή απορριμμάτων με κάθε πρόσφορο τρόπο από όλους τους κάδους σύμφωνα με το
πρόγραμμα που αναλύεται στην παράγραφο 2.2 της τεχνικής περιγραφής και μεταφορά τους
στο Σταθμό Μεταφοράς Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Αποκομιδή απορριμμάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης
κοινού όπως σημεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, μοναστήρια και κοιμητήρια.
Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων θα
γίνεται καθημερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι.
Καθαρισμός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις την
προηγούμενη και μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η
αποκομιδή των απορριμμάτων την παραμονή και την επόμενη της εορτής.
Καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιμητηρίων με χρήση χλοοκοπτικού
μηχανήματος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10 Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου).
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα, κλαδιά
θάμνων και δένδρων). Τα αντικείμενα αυτά θα μεταφέρονται στο Καρπενήσι για μεταφόρτωση
στο ΧΥΤΑ Λαμίας.
Τις εβδομάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδομάδα και την
εβδομάδα μετά το Πάσχα, η αποκομιδή θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται με επιμέλεια από όλους τους κάδους που έχει
τοποθετήσει ο Δήμος και ο ανάδοχος θα πρέπει να δείξει επιμέλεια και επιμονή σε όλες τις θέσεις
ακόμη κι αν απαιτείται παραπάνω προσπάθεια.
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Δύο χιλιάδες ευρώ……..…….………………...……....………….. (2.000,00 €)
Άρθρο 14 ο ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Αφορά τη διάθεση από τη µεριά του αναδόχου του απαιτούµενου προσωπικού (οδηγού) για τη
µεταφόρτωση των απορριµµάτων του ΣΜΑ Καρπενησίου στο ΧΥΤΑ Λαµίας µε συχνότητα τουλάχιστον 5
φορές την εβδοµάδα, ή όσο συχνά απαιτείται ώστε να υπάρχει πάντα επαρκής διαθέσιµη χωρητικότητα
στους απορριµµατοδέκτες (κοντέινερ) µεταφόρτωσης και να µη δηµιουργείται πρόβληµα ή καθυστέρηση
εκφόρτωσης των προσερχόµενων απορριµµατοφόρων στο ΣΜΑ Καρπενησίου. Ο ανάδοχος θα κάνει χρήση
του διαθέσιµου ειδικού εξοπλισµό – όχηµα µεταφόρτωσης των απορριµµάτων - που θα παραχωρηθεί από το
∆ήµο ο οποίος αναλαµβάνει το κόστος συντήρησης – επισκευής, τα καύσιµα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει
τα συγκεκριµένο εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας µεταφόρτωσης. Ο
ανάδοχος αναλαµβάνει να κάνει ορθή χρήση του παραχωρούµενου εξοπλισµού µεταφόρτωσης, να
επιµελείται την καθαριότητά του µε ίδια µέσα και προσωπικό και να ενηµερώνει εγκαίρως τις υπηρεσίες του
δήµου για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευών.
Αφορά επίσης τη µεταφόρτωση των ογκωδών αντικειµένων µία φορά την εβδοµάδα στο ΧΥΤΑ Λαµίας
για την οποία ο ανάδοχος θα διαθέσει το απαιτούµενο προσωπικό, εξοπλισµό και οχήµατα..
Κατ’ αποκοπή ανά μήνα
Τιμή: Τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ……..…….……...…....………….. (3.600,00 €)
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Καρπενήσι 13/04/2017

Οι Συντάκτες

Μπαντή Μαρία

Κεφαλάς Δημήτριος

Π.Ε Ειδικό Επ. Προσ.

Π.Ε. Γεωπόνων

Καρπενήσι 13/04/2017

Καρπενήσι 13/04/2017

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Ο Αν. Προϊστάµενος

H ∆/τρια

Μπαµπαλής ∆ηµήτριος
ΠΕ.Πολιτικών Μηχ.

Παπαδοπούλου Μαρία
ΠΕ.Πολιτικών Μηχ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ/
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠ: 1.220.904,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 02.20.6277.003

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αριθµ. Μελέτης: 22/2017
Αριθµ. ∆ιακήρυξης 9/2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του

προµηθευτή

…………………………………………..,

µε

έδρα

……………….,

οδός

……………………, αριθµός …, τηλέφωνο ………….., φαξ ……… email…………..
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισµού, καθώς και των
τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΙ/

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», τους αποδέχοµαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη
και υποβάλλω την κάτωθι οικονοµική προσφορά.

Α/Α
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

11

Είδος εργασίας
ΖΩΝΗ 1 (ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ)
ΖΩΝΗ 2 (ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ)
ΖΩΝΗ 3
ΖΩΝΗ 4
ΖΩΝΗ 5
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΟΜΩΝ,
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ,
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε.
∆ΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΚ
ΜΟΥΖΙΛΟ, ΑΝΙΑ∆Α,
ΣΥΓΚΡΕΛΟ, ΚΛΑΥΣΙ,
ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε.
ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΚ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ,
ΠΑΠΑ∆ΙΑ, ΣΤΕΝΩΜΑ,

ΜΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΗΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ

36
36
36
36
36

ΜΗΝΑΣ

36

ΜΗΝΑΣ

36

ΠΛΥΣΗ

9

ΜΗΝΑΣ

36

ΜΗΝΑΣ

36

ΜΗΝΑΣ

36

Σελίδα 82

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

∆ΑΠΑΝΗ

12

13

14

ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ,
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ,
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε.
ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΚ
ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ, ∆ΕΡΜΑΤΙ,
ΚΑΡΙΤΣΑ, ΣΤΕΦΑΝΙ,
ΜΗΛΙΑ, ΣΕΛΛΑ, ΦΙ∆ΑΚΙΑ,
ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε.
ΦΟΥΡΝΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΓΚΩ∆ΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΜΗΝΑΣ

36

ΜΗΝΑΣ

36

ΜΗΝΑΣ

36
ΣΥΝΟΛΟ Α:
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ
ΑΞΙΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Β:
ΦΠΑ 24%:
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΟ Β )
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………………………………………………………………………
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ………………………………………………………………………….

(Τόπος και ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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-124.200,00 €

