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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Δήμος Πωγωνίου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Δημαρχείο Πωγωνίου

Πόλη

Καλπάκι, Νομού Ιωαννίνων

Ταχυδρομικός Κωδικός

44004

2

Χώρα

Ελλάδα
3

Κωδικός ΝUTS

EL543

Τηλέφωνο

2653360100

Φαξ

2653360103

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dimospogoniou@pogoni.gr
4

Αρμόδιος για πληροφορίες

Λάμπρου Ελευθέριος, Τάγκα Δροσούλα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.pogoni.gr
5

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Πωγωνίου , και ανήκει στην υποδιαίρεση του δημόσιου
τομέα «Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)».
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.6
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Συμβάσεις.

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.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση:
htpp://www.pogoni.gr και την
προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.
γ)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr
2
3
4

5
6

7

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
Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων
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
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δ)
H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν
είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και
συσκευές
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης:
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα Προκήρυξη Σύμβασης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και στο Ν. 4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης8
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πωγωνίου. Η δαπάνη για
την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 20.62.79.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
των οικονομικών ετών 2019 , 2020, 2021 του Φορέα 9

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι : Αποκοµιδή αστικών απορριµµάτων και η πλύση κάδων, για
την διετία 2019-2020 στο ∆ήµο Πωγωνίου και περιλαµβάνει:
1.Μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων στον Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων
στο Ελευθεροχώρι έως ότου υλοποιηθούν οι Σ.Μ.Α. ή στο Σ.Μ.Α. όταν αυτοί υλοποιηθούν
(αναμένεται η λειτουργία τους (1/1/2020) με κωδικό κοινού λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων CPV 90512000-9 -Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων.
2.Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων με κωδικό κοινού λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων CPV 90511000-2 - Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων.
3.Πλύσιμο - απολύμανση κάδων με κωδικό κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
CPV 90918000-5 - Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ανέρχεται

στο

ποσό

των

354,009.33€

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες 10
8
9

10

Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ ν. 4412/2016
Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους
οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης

5

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει 11 τιμής.
Επί πλέον, για την ανάθεση της σύμβασης, θα χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός12 με βάση τις τιμές.

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 ιδίως13:
 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)14, “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»,
 [Μέχρι τις 31/03/2017] 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)»15, ,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
11
12
13

14
15

Άρθρο 86 ν.4412/2016
Άρθρο 34 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.
Συνεπώς η σχετική αναφορά στο ν. 3886/2010 συμπληρώνεται μόνο εφόσον η συγκεκριμένη διακήρυξη
αφορά σε δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων
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 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,16
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010
(Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις 17,
 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 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)18
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών19
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 20,
 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”21
 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»22, 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”,[συμπληρώνεται κατά περίπτωση]
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
16
17
18

19

20

21

22

Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Μόνο για ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας
κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την
επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική
εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή
υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται
στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η
υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο,
καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,
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 €)
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
 του π.δ 113/2010 (Α΄ 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει
 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 »23
 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.),24
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 την υπ ' αριθ. 05/2019 μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου
με τίτλο «Δαπάνες Αποκομιδής Απορριμμάτων», προϋπολογισμού 354.009,33 € .
 την υπ' αριθ. 96/2019 (ΑΔΑ:ΩΙΨΑΩ1Ω-7ΜΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου που αφορά την έγκριση διενέργειας της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών
για την αποκομιδή των απορριμμάτων την διέτία 2020-2021.
 την υπ' αριθμό 56/2019 (ΑΔΑ:ΩΦΚΚΩ1Ω-ΥΥΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Πωγωνίου που αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών την έγκριση
διενέργειας της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία «Δαπάνες
Αποκομιδής Απορριμμάτων με την διαδικασία του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής
όπως και τον καθορισμό των όρων διακηρύξας.
 Την με αριθμό 226/17-05-2019 (ΑΔΑ:94ΗΤΩΙ1-ΓΨΩ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/07/2019.και ώρα
17.00.25
23

24

25

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)
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
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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, την 30/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.30

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης26

Προκήρυξη27 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
07/06/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 28

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 29.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.30 : http://www.promitheus.gov.gr,

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.pogoni.gr στην διαδρομή : Ανακοινώσεις ►ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ , στις
7/06/201931.

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Δεν υπάρχουν δαπάνες δημοσιεύσεων.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

26
27

28

29

30
31

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
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
Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η
δημοσίευση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών
της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
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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 τους32
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.

32

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 σύναψης33 είναι τα ακόλουθα:



η με αρ. ………. Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης



η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα34 που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής .......




το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]35



οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
Η Μελέτη36

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
συστήματος37.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 5
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
33

34

35
36

37

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.
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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 υπογεγραμμένο38. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται 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 προθεσμιών39.
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.40
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).41
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
38

39

40
41

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.)
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
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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 σε άλλη γλώσσα (αγγλικά), 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 γλώσσα42.
2.1.5 Εγγυήσεις43
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 κράτη-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.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. 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

42
43

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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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 (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)
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων , συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς , θα πρέπει όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή , εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση .
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής44
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής45, που ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ46.
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, ήτοι τουλάχιστο 150
ημέρες., 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,
δ) Επίσης για τα στάδια πριν την κατακύρωση η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει
ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση
από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως .

44
45

46

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).
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού47
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 λόγους48:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 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 κρατώνμελών 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 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

47
48

Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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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 τους49.
2.2.3.3.50 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω
παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος
Κατά την παρούσα διαδικασία:
δεν προβλέπεται παρέκκλιση από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1 και
2.2.3.2.

2.2.3.4. Αποκλείεται51 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,

49

50

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
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.
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(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
λειτουργίας52,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της
παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.

2.2.3.5. Αποκλεισμός οικονομικού φορέα κατ' εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 3310/2005. Η παρούσα διαδικασία δεν αφορά υπηρεσία με προϋπολογισμό που
υπερβαίνει το 1.000.000€ χωρίς ΦΠΑ και επομένως οι παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται

52

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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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 2.2.3.453 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 54.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας55
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προς
ανάθεση υπηρεσίας . Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν σχετική άδεια παροχής
υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων (εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει
να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να
παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους , απαιτείται να αποδείξουν ότι
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού). Ειδικά για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται και να είναι εγγεγραμμένοι
στο οικείο Επιμελητήριο με αντικείμενο τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

53
54
55

Όπως προηγούμενη υποσημείωση
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια56
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
ή
β) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών
αριθμός ετών (3) μέσος γενικός κύκλος εργασιών (150.000,00) νόμισμα (€)
και
δ) μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών
αριθμός ετών (2) μέσος ειδικός κύκλος εργασιών (100.000,00) νόμισμα (€)
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα57
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν εκτελέσει :
α) τουλάχιστον 1 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς απορριμμάτων καθώς και
β) τουλάχιστο 1 σύμβαση πλυσίματος κάδων .
56

57

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.
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 ΩΒΥ7ΟΞΤΒΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
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β) να απασχολούν ή να δεσμευτούν να προσλάβουν κατά την υπογραφή της σύμβασης
τουλάχιστο το ελάχιστα απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση της σύμβασης , ήτοι
τουλάχιστο 2 οδηγούς με επαγγελματική άδεια οδήγηση φορτηγού , 1 χειριστή με
επαγγελματική άδεια χειρισμού πλυντηρίου κάδων και 4 εργάτες καθαριότητας .
γ) να διαθέτουν απαραίτητα ιδιόκτητο τον εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για την
μεταφορά των απορριμμάτων στον Εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων ή Σ.Μ.Α. και
αποτελείται από

-

Ένα (1) απορριµµατοφόρο όχηµα Μ.Β. έως 19 tn µε σύστηµα συµπίεσης τύπου
πρέσας και µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων, ελάχιστης χωρητικότητας 16m3.

-

Ένα (1) απορριµµατοφόρο όχηµα Μ.Β. έως 16 tn µε σύστηµα συµπίεσης τύπου
πρέσας και µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων, ελάχιστης χωρητικότητας 8m3.

-

Ένα (1) απορριµµατοφόρο όχηµα Μ.Β. έως 19 tn µε σύστηµα συµπίεσης τύπου
πρέσας και µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων, ελάχιστης χωρητικότητας 16m3
(εφεδρικό).

-

Ένα (1) απορριµµατοφόρο όχηµα Μ.Β. έως 16 tn µε σύστηµα συµπίεσης τύπου
πρέσας και µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων, ελάχιστης χωρητικότητας 8m3
(εφεδρικό).

-

Ένα (1) δορυφορικό απορριµµατοφόρο όχηµα Μ.Β. έως 2,5 tn για την κίνηση σε
στενούς δρόµους κατάλληλο για την εκφόρτωση απορριµµάτων σε µεγαλύτερο
απορριµµατοφόρο για την αποκοµιδή των ογκωδών απορριµµάτων.

-

Ένα (1) πλυντήριο κάδων δύο αξόνων κατάλληλο για πλύσιµο µε ζεστό νερό
σύµφωνα µε την ΚΥΑ114218/1997 (ή ισοδύναµο)

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης58
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με:
1. Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερης έκδοσης), για τη διασφάλιση
ποιότητας, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους
με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με
εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων
εργασιών.
2. Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (ή νεότερης έκδοσης), για την εφαρμογή
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο
φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για

58

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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τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει τα αντικείμενα
των δημοπρατούμενων εργασιών.
3. Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 18001:2007 για την ασφάλεια και την υγιεινή στην
εργασία, το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους
Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους
Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει τα αντικείμενα των
δημοπρατούμενων εργασιών.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς59. 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 ικανότητες60.
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 61.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 62.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά
την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από
το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί

59

60
61
62

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.
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ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ63 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 164 .
στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο θα
εκτελεστεί η υπηρεσία καθώς και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιηθεί , σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης του Παραρτήματος I Τεχνική έκθεση και του Παραρτήματος V - Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας
διακήρυξης.

Τεχνική προσφορά

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα65
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.
4412/201666.
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)67.
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 2.2.3.468.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
παρ. 4 ν. 4412/2016

63

64

65

66
67
68

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
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
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν69.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά70:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας καθώς και επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
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 69
70

Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 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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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 μετοχών71, 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)

71

Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 3414/2005» 72.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 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: Άδεια συλλογής και
μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων & βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
Επιμελητήριο με αντικείμενο σχετικό με τη δημοπρατούμενη δραστηριότητα , ειδικά οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών .
Β.3. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν δικαιολογητικά σχετικά με
την απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν
Άδειες κυκλοφορίας όλων οχημάτων τα οποία να αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της
προσφοράς .
Βιβλιάρια μεταβολών όλων οχημάτων τα οποία να αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της
προσφοράς .
Αντίγραφα ασφαλιστήριων όλων οχημάτων τα οποία να αναφέρονται στην τεχνική έκθεση
της προσφοράς (*).
Αντίγραφο αποδείξεων εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας όλων οχημάτων τα οποία
αναφέρονται στην τεχνική προσφορά (*) .
Αποδεικτικά για τον έλεγχο ΚΤΕΟ όλων οχημάτων τα οποία να αναφέρονται στην τεχνική
έκθεση της προσφοράς .
Κατάσταση με εργασίες συναφείς με τις δημοπρατούμενες (μεταφορά απορριμμάτων ,
αποκομιδή ογκωδών , καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και πλύσιμο κάδων) , που έχουν
εκτελεστεί επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία , συνοδευόμενη από βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης.
Κατάσταση προσωπικού που απασχολεί ο οικονομικός φορέας (έντυπα κατάθεσης
σχετικών στοιχείων στο σύστημα «Εργάνη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης )
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο ανάδοχος θα δεσμεύεται για την πιστή
και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων, κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, διαθέτει οχήματα
τα οποία βρίσκονται σε ακινησία και επομένως δεν διαθέτουν ασφάλεια και δεν έχουν
πληρώσει τέλη κυκλοφορίας , θα υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει
ότι το τρέχων έτος τα συγκεκριμένα οχήματα βρίσκονται σε ακινησία και εφόσον ο
οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί οριστικός ανάδοχος θα υποβάλλει , πριν την υπογραφή
72

Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
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του συμφωνητικού , αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων που θα
χρησιμοποιεί καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών κυκλοφορίας
Επίσης σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν απασχολεί , στο στάδιο
υποβολής της προσφοράς το απαιτούμενο ελάχιστο προσωπικό , θα υποβληθεί Υπεύθυνη
Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι θα προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό σε
περίπτωσης που κριθεί οριστικός ανάδοχος της υπηρεσίας .

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 :
1. Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερης έκδοσης), για τη διασφάλιση
ποιότητας, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους
με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με
εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων
εργασιών.
2. Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (ή νεότερης έκδοσης), για την εφαρμογή
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο
φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για
τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει τα αντικείμενα
των δημοπρατούμενων εργασιών.
3. Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 18001:2007 για την ασφάλεια και την υγιεινή στην
εργασία, το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους
Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους
Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει τα αντικείμενα των
δημοπρατούμενων εργασιών73
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. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους74 που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
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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.
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.
της Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα
B.8 Πιστοποιητικό

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.
Β.9. 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.10. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.75

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης76
Κριτήριο ανάθεσης77 της Σύμβασης78 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά: βάσει τιμής79 προσφοράς
75
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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
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IV της
Διακήρυξης , για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα.
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 αυτής80.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
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 – 21.10.13) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 81 82.
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
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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
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)
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ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της83.
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 χαρακτήρα84, 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]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 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
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Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης
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όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας85.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν86:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα 2).
Oι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις
αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την
υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το
οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο
του δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην
ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα
δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου
να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

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 το κεφάλαιο “ΑπαιτήσειςΤεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
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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
Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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Ο ηλεκτρονικός (υπό) φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει
να περιέχει πλέον των παραπάνω και τεχνική προσφορά η οποία θα περιέχει επί ποινή
αποκλεισμού τις παρακάτω ενότητες:


Ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση εκτέλεσης του αντικειμένου



Περιγραφή εξοπλισμού



Διαχείριση Εποπτεία Παρακολούθηση Υπηρεσίας



Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους
που προτείνουν87.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω:
Α. Τιμές
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 88
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ….της
παρούσας διακήρυξης89) σε μορφή pdf.]

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα
της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος .....,.που επισυνάπτεται στην παρούσα
διακήρυξη.
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 σύμβασης90.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν
δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
87
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Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η
σχετική μονάδα π.χ. ανθρωποώρες κ.α.
Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη.
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
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4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή91 στο κεφάλαιο 4 (Προϋπολογισμός) του
Παραρτήματος 1 της παρούσας διακήρυξης.
Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), επί
ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων,
τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της
προσφοράς τους.
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.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών92
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 4 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.

91
92

Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών93
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 παρούσας94,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές
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.

93
94

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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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών95
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. 30/7/2019 και ώρα 10.00 .



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 οργάνου96.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της
σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την
95

96

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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αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως
άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους,
την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή97 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 προσφορές98.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
στους
προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ99.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά κατακύρωσης

κατακύρωσης100

-

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 101 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.
97
98
99
100
101

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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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:
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
του102.
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.
102

Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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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 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 Δικαστική Προστασία
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 ηλεκτρονικά103 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
103

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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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 Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (άρθρο 72 παρ. 4 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. 104
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.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται
με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής,
(άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας), που θα καλύπτει τη διαφορά
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης
προκαταβολής.
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά,
σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε
οριστικά 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.
104

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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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 τους105.
Ειδικότερα κατά την παρούσα σύμβαση υπάρχει η υποχρέωση τήρησης των όρων που
προβλέπονται από το άρθρο 68 του ν. 3868/2010 (Α' 115) , όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς
και ο ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου .

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.106. 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. Ο νέος υπεργολάβος θα πρέπει να πληροί τους όρους που θέτει η παρούσα
διακήρυξη.
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.
4.4.4. Δεν υπάρχει δυνατότητα της απευθείας πληρωμής του υπεργολάβου ο Δήμος θα
καταβάλει τα οφειλόμενα πόσα στον ανάδοχο για όλες τις εκτελεσθείσες εργασίες 107
105

106
107

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.
Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και,
εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο
την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με
τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι
μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες
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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 108 109

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης110
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.

108
109

110

πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την
απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται.
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.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά (ανά μήνα) με τον
πιο κάτω τρόπο :

-

- Αποκομιδή Απορριμμάτων
- Σε περίπτωση που τα απορρίμματα θα οδηγούνται στο εργοστάσιο επεξεργασίας
- (Τιμή οικονομικής προσφοράς ανά έτος)/12.
- Αλλιώς (περίπτωση αποκομιδής έως το Σ.Μ.Α.)
- (Τιμή οικονομικής προσφοράς ανά έτος)/12.
- Για την εργασία Πλύσιμο - απολύμανση κάδων - Τιμή οικονομικής προσφοράς για την
εργασία ανά έτος / 4 ( ο ανάδοχος θα αμείβεται τους μήνες που γίνεται η πλύση των κάδων
Απρίλιο , Ιούλιο , Σεπτέμβριο) .

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
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
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 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016111
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

111

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
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος112 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, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) 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. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης
συνολικής
διάρκειας
της
σύμβασης
ή
σε
περίπτωση
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών το 50% της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης113
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.
112
113

Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 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.

6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί
από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 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.

6.2 Διάρκεια σύμβασης114
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη προσμετρούμε από τη ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου115. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος116 Αν οι
υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2
της παρούσας.
114
115

116

Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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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
221117 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε 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 σύμβασης και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων118.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση119
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της
παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

117
118
119

Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
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6.5 Αναπροσαρμογή τιμής120
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών για τη σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα
διαδικασία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

120

Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα
Αρχή)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/09

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ):

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 20-6279.001
ΠΟΣΟ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 200.000,00 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 354.009,33 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
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Γενικά
Η παρούσα τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμού 354.009,33 € (πλέον του κατά νόμο
Φ.Π.Α.) αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

 Αποκοµιδή αστικών απορριµµάτων
 Πλύση κάδων
Για την διετία 2019-2020 Οι υπηρεσίες αυτές, θα παρασχεθούν στο Δήμο Πωγωνίου όπως
αυτός συνίσταται σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Το νομικό καθεστώς για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών έχουν γίνει σε συμφωνία
με:
το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160/ 1986) για τη προστασία του περιβάλλοντος.
την Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων».

Αντικείμενο
Γενικά
Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των
απορριμμάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πωγωνίου από την υπογραφή της
παρούσας σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δική του ευθύνη και
δαπάνες σε χώρο νόμιμης διάθεσης ή επεξεργασίας στερεών αστικών απορριμμάτων. Οι
συμβατικές εργασίες που θα εκτελούνται από τον ανάδοχο ανά Δημοτική Ενότητα έχουν ως
εξής:

Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ


Τ.Κ. Παρακαλάμου (2) φορές την εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-ΑύγουστοΣεπτέμβριο που θα γίνεται (3) φορές την εβδομάδα.



Τ.Κ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Αρετής, Βροντισμένης, Ιερομνήμης Καταρράκτη,
Μαυρονόρους, Ρεπετίστας, Ριαχόβου, Σιταριάς, Οικισμοί Άνω Παρακαλάμου και
Παηδονιάς (1) φορά την εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-ΑύγουστοΣεπτέμβριο που θα γίνεται (2) φορές την εβδομάδα.

Δ.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου (2) φορές την εβδομάδα εκτός από τους μήνες ΙούλιοΑύγουστο-Σεπτέμβριο που θα γίνεται (3) φορές την εβδομάδα.
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Τ.Κ.

Βασιλικού,

Αγίου

Κοσμά,

Κακόλακκου,

Κάτω

Μερόπης,

Μερόπης,

Παλαιόπυργου, Ρουψιάς, Ωραιόκαστρου, Οικισμός Πωγωνίσκου (1) φορά την
εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα γίνεται (2)
φορές την εβδομάδα.

Δ.Ε. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ


Τ.Κ. Δελβινακίου (2) φορές την εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-ΑύγουστοΣεπτέμβριο που θα γίνεται (3) φορές την εβδομάδα.



Τ.Κ.

Βήσαννης,

Κτισμάτων,

Αγίας

Μαρίνας,

Αργυροχωρίου,

Καστάνιανης,

Κεράσοβου, Κρυονερίου, Λίμνης, Μαυρόπουλου, Ορεινό, Περιστέρι, Ποντικάτες,
Στρατίνιστα, Τεριάχι, Φαράγγι, Χαραυγή, Οικισμοί Χρυσόδουλης, Ζαβρόχου,
Κατούνας, Ξηρόβαλτου, Χάνι Δελβινακίου και τελωνείο Κακαβιάς (1) φορά την
εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα γίνεται (2)
φορές την εβδομάδα.

Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ


Τ.Κ. Καλπακίου, Τ.Κ. Δολιανών (2) φορές την εβδομάδα εκτός από τους μήνες
Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα γίνεται (3) φορές την εβδομάδα.



Τ.Κ. Άνω Ραβένιων, Γεροπλάτανου, Κάτω Ραβένιων, Μαυροβουνίου, Νεγράδων,
Χρυσοράχης, Μονής Βελλάς και στρατόπεδο 1) φορά την εβδομάδα εκτός από τους
μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα γίνεται (2) φορές την εβδομάδα.

Στην Δ.Ε. Καλπακίου και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Δολιανών θα εξυπηρετηθούν επιπλέον 200
περίπου άτομα / μετανάστες που στεγάζονται στην μαθητική εστία.

Δ.Ε. ΛΑΒΔΑΝΗΣ


Τ.Κ. Λάβδανης, Δημόκορης, Οικισμοί Ψηλόκαστρου, Κάτω Λάβδανης (1) φορά την
εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα γίνεται (2)
φορές την εβδομάδα.

Δ.Ε. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ


Τ.Κ. Πωγωνιανής, Δολού, Δρυμάδων, Σταυροσκιαδίου (1) φορά την εβδομάδα εκτός
από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα γίνεται (2) φορές την
εβδομάδα.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται πέραν της εργασίας αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης
απορριμμάτων, να συγκεντρώνει μια φορά ανά τρείς μήνες τα ογκώδη απορρίμματα (π.χ.
τραπέζια, καρέκλες, στρώματα, κλπ.) από κάθε Δημοτική Ενότητα, με δικά του μέσα και να
τα μεταφέρει σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης του συγκεκριμένου τύπου
αποβλήτου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, πέραν της εργασίας αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης
απορριμμάτων, να καθαρίζει τους κάδους συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε τακτά
χρονικά διαστήματα και (3) φορές το χρόνο οι κάδοι να πλένονται κατά τους μήνες
Απρίλιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο.

Επιπλέον ορίζεται ότι:
Ο έλεγχος των κάδων, η αποκομιδή, η συγκέντρωση και η μεταφορά θα πρέπει να γίνεται
και από χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η προσέγγιση, ακόμα και εντός οικισμών,
είτε λόγω απαγόρευσης κυκλοφορίας μηχανοκίνητων μέσων είτε λόγω στενών δρόμων ή
έλλειψης οδικού δικτύου, με τη χρησιμοποίηση επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού και
κατάλληλων μικρών οχημάτων εκ μέρους του αναδόχου.

Όταν θα υπάρξει έκτακτη ανάγκη ή εκδηλώσεις, τοπικές ή γενικές εορτές καθώς και
πανηγύρια, θα γίνεται αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων και εκτός των
προαναφερόμενων δρομολογίων (μέχρι 8 επιπλέον δρομολόγια συνολικά κατά τη διάρκεια
της σύμβασης) από συγκεκριμένους χώρους και τοποθεσίες, όπου θα υποδεικνύονται από
τους υπεύθυνους κατόπιν συνεννοήσεως.

Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το κατάλληλο προσωπικό για την
αποκομιδή των απορριμμάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πωγωνίου.
Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της απογραφής που
διενήργησε η ΕΣΥΕ το 2011. Ο πληθυσμός ανά τοπικό διαμέρισμα παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα (1):

Πίνακας 1 Απογραφή Πληθυσμού στοιχεία έτους 2011
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (Έδρα: Καλπάκιον,το, Ιστορική έδρα:
Δελβινάκιον,το)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

9.160
2.526

Τοπική Κοινότητα Αρετής

80

Αρετή,η

80

Τοπική Κοινότητα Βροντισμένης

172

Βροντισμένη,η

172

Τοπική Κοινότητα Ιερομνήμης

169
51

Ιερομνήμη,η

169

Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου

84

Καταρράκτης,ο

84

Τοπική Κοινότητα Κουκλιών

407

Κουκλιοί,οι

407

Τοπική Κοινότητα Μαζαρακίου

196

Μαζαράκιον,το

196

Τοπική Κοινότητα Μαυρονόρους

85

Μαυρονόρος,το

85

Τοπική Κοινότητα Παρακαλάμου

926

Άνω Παρακάλαμος,ο

39

Μοσχομάντσα,η

17

Μπολαίικα,τα

66

Παρακάλαμος,ο

730

Σταυροδρόμιον,το

74

Τοπική Κοινότητα Ρεπετίστης

108

Παηδονιά,η

8

Ρεπετίστα,η

100

Τοπική Κοινότητα Ριαχόβου

123

Ριάχοβον,το

123

Τοπική Κοινότητα Σιταριάς

176

Σιταριά,η

176

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

1.490

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά

46

Άγιος Κοσμάς,ο

46

Τοπική Κοινότητα Βασιλικού

228

Βασιλικόν,το

228

Τοπική Κοινότητα Κακολάκκου

26

Κακόλακκος,ο

26

Τοπική Κοινότητα Κάτω Μερόπης

84

Κάτω Μερόπη,η

84

Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου

838

Κεφαλόβρυσον,το

838

Τοπική Κοινότητα Μερόπης

52

52

Μερόπη,η

52

Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου

105

Παλαιόπυργος,ο

105

Τοπική Κοινότητα Ρουψιάς

54

Ρουψιά,η

54

Τοπική Κοινότητα Ωραιοκάστρου

57

Ωραιόκαστρον,το

57

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

2.540

Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης

79

Αγία Μαρίνα,η

79

Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου

32

Αργυροχώριον,το

32

Τοπική Κοινότητα Βήσσανης

424

Βήσσανη,η

424

Τοπική Κοινότητα Δελβινακίου

772

Δελβινάκιον,το

772

Τοπική Κοινότητα Καστάνιανης

67

Καστανή,η

67

Τοπική Κοινότητα Κερασόβου

76

Κεράσοβον,το

76

Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου

129

Κρυονέριον,το

129

Τοπική Κοινότητα Κτισμάτων

253

Κτίσματα,τα

246

Νεοχώριον,το

7

Τοπική Κοινότητα Λίμνης

99

Λίμνη,η

99

Τοπική Κοινότητα Μαυροπούλου

114

Ζάβροχον,το

37

Μαυρόπουλον,το

50

Χρυσόδουλη,η

27

Τοπική Κοινότητα Ορεινού Ξηροβάλτου

86

Ξηρόβαλτον,το

72

Ορεινόν,το

14

53

Τοπική Κοινότητα Περιστερίου

53

Περιστέριον,το

53

Τοπική Κοινότητα Ποντικατών

60

Ποντικάται,οι

60

Τοπική Κοινότητα Στρατινίστης

62

Στρατίνιστα,η

62

Τοπική Κοινότητα Τεριαχίου

37

Σταυροδρόμιον,το

11

Τεριάχιον,το

26

Τοπική Κοινότητα Φαραγγίου

22

Φαράγγιον,το

22

Τοπική Κοινότητα Χαραυγής

175

Χαραυγή,η

175

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

1.919

Τοπική Κοινότητα Άνω Ραβενίων

115

Άνω Ραβένια,τα

115

Τοπική Κοινότητα Γεροπλατάνου

128

Γεροπλάτανος,ο

128

Τοπική Κοινότητα Δολιανών

701

Άγιος Γεώργιος Δολιανών,ο

60

Δολιανά,τα

441

Μαθητική εστία - μετανάστες

200

Τοπική Κοινότητα Καλπακίου

625

Καλπάκιον,το

625

Λιούμπα,η

0

Τοπική Κοινότητα Κάτω Ραβενίων

108

Κάτω Ραβένια,τα

108

Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου

20

Μαυροβούνιον,το

20

Τοπική Κοινότητα Νεγράδων

79

Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Βελλάς,η

11

Νεγράδες,οι

68

Τοπική Κοινότητα Χρυσορράχης

143

Χρυσορράχη,η

143

54

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

118

Τοπική Κοινότητα Διμοκορίου

56

Διμοκόριον,το

27

Ψηλόκαστρον,το

29

Τοπική Κοινότητα Λάβδανης

62

Βρίστοβον,το

16

Κάτω Λάβδανη,η

27

Λάβδανη,η

19

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

567

Τοπική Κοινότητα Δολού

60

Δολόν,το

60

Τοπική Κοινότητα Δρυμάδων

48

Δρυμάδες,αι

48

Τοπική Κοινότητα Πωγωνιανής

425

Πωγωνιανή,η

425

Τοπική Κοινότητα Σταυροσκιαδίου

34

Σταυροσκιάδιον,το

34

Παραδοχές – Δεδομένα
Για τον υπολογισμό του απαραίτητου εξοπλισμού και προσωπικού για την εκτέλεση της
αποκομιδής των απορριμμάτων λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
 Για την παροχή της υπηρεσίας απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δύο απορριμματοφόρα
(16m3) και (8m3) τα οποία θα απασχολούνται πλήρως, καθώς και δύο εφεδρικά
απορριμματοφόρα οχήματα αναλόγων δυναμικοτήτων, ώστε σε περίπτωση βλάβης
να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αποκομιδή των απορριμμάτων. Επίσης υπολογίζεται
ένα μικρό δορυφορικό όχημα το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αποκομιδή των
κάδων σε σημεία που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από συμβατικό
απορριμματοφόρο αλλά και για τα ογκώδη απορρίμματα.
 Ως πλήρης απασχόληση ορίζεται εργασία πέντε ημερών ανά εβδομάδα και οχτώ
ωρών ανά ημέρα.
 Για την εξυπηρέτηση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων με το
εβδομαδιαίο πρόγραμμα της παραγράφου 2.1 απαιτούνται περίπου 1500km
εβδομαδιαίως συνεπώς ημερησίως (για εβδομάδα 5 ημερών) απαιτούνται περίπου
300Km. Συνεπώς σε μια πλήρη βάρδια δύο απορριμματοφόρων το ένα
απορριμματοφόρο θα διανύει ανά ημέρα εργασίας 160km και δε άλλο 140km.
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 Το απορριμματοφόρο επανδρώνεται από έναν (1) οδηγό και το απαραίτητο
εργατικό προσωπικό.
 Ως χώρος διάθεσης των απορριμμάτων ορίζεται ο Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού

Πλύση Κάδων
Σαν μέρος της Σύμβασης ο Ανάδοχος (στην διάρκεια των τριών ετών) θα πρέπει να
εκτελέσει συνολικά έξι (6) πλύσεις (τρείς πλύσεις ανά έτος) όλων των κάδων του Δήμου
Πωγωνίου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτει ένα πλυντήριο κάδων με
προδιαγραφές σύμφωνες με την 114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και της ΚΥΑ 50910/2727/2003
(ΦΕΚ Β 1909/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».
Το πλυντήριο κάδων θα επανδρώνεται από έναν (1) οδηγό. Κατά την πλύση των κάδων, το
πλυντήριο θα ακολουθεί το απορριμματοφόρο, και θα εκτελεί τις πλύσεις των άδειων
κάδων απορριμμάτων, με τη βοήθεια των εργατών του απορριμματοφόρου οχήματος.
Το σύνολο των προς πλύση κάδων είναι περίπου 900 (Πίνακας 2). Σύμφωνα με την εμπειρία
του Δήμου, υπολογίζεται ότι για την πλύση όλων των κάδων του Δήμου Πωγωνίου μία
φορά, απαιτούνται περίπου πέντε (5) ημέρες οκτάωρης εργασίας με τη χρήση ενός
πλυντηρίου κάδων (περίπου 150 κάδοι ανά ημέρα). Επίσης σε κάθε ημέρα εργασίας το
πλυντήριο κάδων υπολογίζεται ότι θα διανύει 140km.
Συνολικά για την πλύση των κάδων υπολογίζεται ότι απαιτείται:



Ένα (1) πλυντήριο κάδων δύο αξόνων κατάλληλο για πλύσιµο µε ζεστό νερό

σύµφωνα µε την ΚΥΑ114218/1997 (ή ισοδύναµο)

Συνολικός απαιτούμενος εξοπλισμός
Συνολικά ο κατ’ ελάχιστον απαιτούμενος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέσει ο ανάδοχος
για την εκτέλεση του αντικειμένου των υπηρεσιών είναι:

 Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα Μ.Β. έως 19 tn με σύστημα συμπίεσης τύπου
πρέσας και με μηχανισμό ανύψωσης κάδων, ελάχιστης χωρητικότητας 16m3.
 Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα Μ.Β. έως 16 tn με σύστημα συμπίεσης τύπου
πρέσας και με μηχανισμό ανύψωσης κάδων, ελάχιστης χωρητικότητας 8m3.
 Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα Μ.Β. έως 19 tn με σύστημα συμπίεσης τύπου
πρέσας και με μηχανισμό ανύψωσης κάδων, ελάχιστης χωρητικότητας 16m3
(εφεδρικό).
 Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα Μ.Β. έως 16 tn με σύστημα συμπίεσης τύπου
πρέσας και με μηχανισμό ανύψωσης κάδων, ελάχιστης χωρητικότητας 8m3
(εφεδρικό).
56

 Ένα (1) δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα Μ.Β. έως 2,5 tn για την κίνηση σε
στενούς δρόμους κατάλληλο για την εκφόρτωση απορριμμάτων σε μεγαλύτερο
απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων.

 Ένα (1) πλυντήριο κάδων δύο αξόνων κατάλληλο για πλύσιµο µε ζεστό νερό
σύµφωνα µε την ΚΥΑ114218/1997 (ή ισοδύναµο)

Τα παραπάνω (απορριµµατοφόρα και πλυντήριο) θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού,
να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για την ελαχιστοποίηση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, τουλάχιστον EURO ΙΙΙ.
Κάθε επιπλέον αντιρρυπαντική κατηγορία θα αξιολογείται θετικά επιπλέον όπως και η
ύπαρξη εξοπλισμού με παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (Global Positioning System
– GPS).

Κατανομή των Κάδων στις Δημοτικές ενότητες
Η κατανομή των κάδων στις Δ.Ε. – Τ.Ε. που ο ανάδοχος καλείται να εξυπηρετήσει φαίνεται
στον πίνακα (2):
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Πίνακας 2 Κατανομή και είδος κάδων ανά Δημοτική ενότητα / Τ.Κ.
Απογραφή Κάδων 2017
ΕΝΟΤΗΤΑ/ Τ.Κ

ΜΕΤ

ΠΛΑ

ΣΥΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ/ Τ.Κ

ΜΕΤ

ΠΛΑ

ΣΥΝ

Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

124

12

136

Δ.Ε. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

130

73

203

ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ

12

ΛΕΛΒΙΝΑΚΙ

27

7

34

8

ΛΙΜΝΗ

10

1

11

12

ΡΟΥΨΙΑ

5

3

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ

3

3

ΒΗΣΣΑΝΗ

16

4

20

ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ

11

11

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

10

1

11

ΔΟΛIΑΝΑ

33

34

ΚΤΙΣΜΑΤΑ

14

4

18

9

1

10

1

ΒΕΛΛΑ

5

5

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΧΡΥΣΟΡΑΧΗ

9

9

ΚΑΣΤΑΝΗ

16

ΧΑΡΑΥΓΗ

7

7

14

ΚΑΛΠΑΚΙ
ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΑ
ΝΕΓΡΑΔΕΣ
Δ.Ε. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

16

29

7

36

6

1

7

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

8

14

22

11

ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ

3

9

12

6

8

11
182

63

245

ΚΕΡΑΣΟΒΟ

2

8

3

11

ΖΑΒΡΑΧΟ

2

16

6

22

ΟΡΕΙΝΟ

4

4

9

5

14

ΞΗΡΟΒΑΛΤΟΣ

6

6

ΙΕΡΟΜΝΗΜΗ

11

2

13

ΠΟΝΤΙΚΑΤΕΣ

2

6

8

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

10

1

11

ΣΤΑΥΡΟΛΡΟΜΙ

1

ΚΟΥΚΛΙΟΙ

21

8

29

ΤΈΡΙΑΧΙ

1

9

1

10

ΧΡΥΣΟΔΟΥΛΗ

2

ΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ

10

6

16

ΑΡΓΥΡΟΧΟΡΙ

1

3

4

ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ

10

3

13

Δ.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

101

23

124

ΣΙΤΑΡΙΑ

14

3

17

ΚΑΚΟΛΑΚΚΟΣ

2

KPYΟNEPI

14

2

16

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

6

4

10

ΡΕΠΕΤΙΣΤΑ

7

6

13

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

23

4

27

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ

43

17

60

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ

8

1

9

Δ.Ε. ΛΑΒΔΑΝΗΣ

0

59

59

ΜΕΡΟΠΗ

6

ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙ

0

8

8

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗ

7

5

12

ΨHΛΟΚΑΣΤΡΟ

0

12

12

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

43

9

52

ΔΗΜΟΚΟΡΗ

0

10

10

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

6

ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗ

0

11

11

Δ.Ε. ΠΩΓΩΝΙΑΝΝΗΣ

11

60

71

ΒΡΙΣΤΟΒΟ

0

9

9

ΠΩΓΩNNIΑΝΗ

10

41

51

ΛΑΒΔΑΝΗ

0

9

9

ΔΟΛΟ

1

9

10

ΔΡΥΜΑΔΕΣ

0

10

10

548

290

838

ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗ
ΜΑΖΑΡΑΚΙ
PIAXΟBO

ΑΡΕΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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2

1
3

4
2

2

6

6

Επιπλέον έχουν τοποθετηθεί 50 κάδοι του δήμου Πωγωνίου μετά το 2017 (περίπου ένας
κάδος / Τ.Κ.) και περίπου 12 κάδοι από τους συλλόγους σύνολο:

-2017
2017-2019
Σύλλογοι

838
50
12

Σύνολο Κάδων 900
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Ποσότητες των απορριμμάτων
Η κατανομή των ποσοτήτων των απορριμμάτων ανά μήνα που δρομολογήθηκαν προς τον ΧΥΤΑ για το έτη από 2015-2017 (μέσες τιμές) βάσει του οποίου
έγιναν οι υπολογισμοί για τις αναμενόμενες ποσότητες φαίνεται στον πίνακα (3):

Πίνακας 3 Πίνακας Ποσοτήτων Απορριμάτων Δήμου Πωγωνίου ανά μήνα
Παραδοχές
Ειδικό Βάρος

0,1 tn/m3

Συντ. Συμπ.

0,25 1:4
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2015-2017)

ΜΗΝΑΣ

ΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ/
ΜΗΝΑ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ

ΤΟΝΟΙ/
ΜΗΝΑ

TONOI/
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Συμπιεσμένου

m3/
Δρομολόγιο
Ασυμπίεστο

Συμπιεσμένο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

22

22

105,41

4,79

47,92

11,98

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

20

18

91,15

5,06

50,64

12,66

ΜΑΡΤΙΟΣ

22

25

121,22

4,85

48,49

12,12

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

22

26

160,15

6,16

61,60

15,40

ΜΑΙΟΣ

21

25

145,60

5,82

58,24

14,56

ΙΟΥΝΙΟΣ

22

23

136,24

5,92

59,24

14,81

ΙΟΥΛΙΟΣ

27

33

179,25

5,43

54,32

13,58

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

26

40

242,30

6,06

60,58

15,14
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

26

34

170,80

5,02

50,23

12,56

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

22

26

148,61

5,72

57,16

14,29

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

21

25

128,29

5,13

51,32

12,83

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

23

28

121,36

4,33

43,34

10,84
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Από τον παραπάνω πίνακα είναι προφανές ότι οι προς αποκομιδή ποσότητες είναι κάτω
από 16m3 που είναι η δυναμικότητα ενός απορριμματοφόρου όχηματος Μ.Β. έως 19 tn με
σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας ελάχιστης χωρητικότητας 16m3 .

Όμως χρονικά δεν δύναται ένα απορριμματοφόρο να συγκεντρώσει τα απορρίμματα από
τις Τ.Κ. σύμφωνα με το πρόγραμμα των παραγράφων 1.1 άρα θα πρέπει να υποστηριχθεί
και από ένα μικρότερο απορριμματοφόρο μικρότερων διαστάσεων (και συνεπώς
δυναμικότητας) προκειμένου να συγκεντρώνει απορρίμματα από στενούς δρόμους και ο
εξοπλισμός να ανταπεξέρχεται συνολικά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
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Ανάλυση Κόστους
Κόστος προσωπικού - Παραδοχές

Το κόστος προσωπικού περιλαμβάνει το κόστος που αφορά στην μισθοδοσία των
οδηγών και των εργατών που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του αντικειμένου του
διαγωνισμού. Ο υπολογισμός της μισθοδοσίας του προσωπικού παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:

α/α

Περιγραφή

Ετήσιες
Μικτές
Αποδοχές
(€)

1

Οδηγός*

11.200,00

3.428,32

14.628,32

2

Εργάτης
Γενικών
Καθηκόντων*

10.538,50

3.225,88

13.764,33

Κόστος Ασφάλισης
(εργαζόμενου κ
εργοδότη) (€)

Συνολικό Κόστος
Μισθοδοσίας ανά
έτος (€)

* Ο μισθός και οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται βάσει συλλογικής σύμβασης
εργασίας σύμφωνα με τον Ν. 4046/2012 και την απόφαση υπ. αριθμ. οικ. 4241/127/301-2019 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους
υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. για τις παραπάνω ειδικότητες και
αφορούν, έγγαμο με ένα τέκνο, 6ετή προϋπηρεσία και όλα τα επιδόματα που
προβλέπονται ανά ειδικότητα

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, όπου έχουν υπολογισθεί οι απαιτούμενες εργατοώρες
για την εκτέλεση των υπηρεσιών που προβλέπονται σε αυτή, προκύπτουν τα παρακάτω
κόστη εργατοώρας για την κάθε ειδικότητα:

α/α

Περιγραφή

Κόστος Εργατοώρας σύμφωνα με το
πρόγραμμα (€)
Καθημερινές

1.

Οδηγός

6,85 €

2.

Εργάτης Γενικών
καθηκόντων

6,42 €

Τα κόστη εργατοώρας συμπεριλαμβάνουν ημερομίσθιο 8ωρης απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένων αδειών (εφεδρικού προσωπικού) αργιών, Σαββάτου, Κυριακής,
επιδομάτων, κόστος ασφάλισης εργαζόμενου και κόστος ασφάλισης εργοδότη.

Κόστος κίνησης οχημάτων - Παραδοχές

Συμπεριλαμβάνεται το κόστος του καυσίμου που προκύπτει από τη χρήση του
μηχανολογικού εξοπλισμού για την εκτέλεση του αντικειμένου των υπηρεσιών αλλά και
το κόστος της αποκατάστασης των φθορών (αλλαγή λιπαντικών, προγραμματισμένη
συντήρηση, αλλαγή ελαστικών, αποκατάσταση έκτακτων βλαβών οχημάτων) που
προκύπτουν από την κίνηση των οχημάτων.
Για να υπολογισθεί το κόστος κίνησης για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων
χρησιμοποιούνται οι παρακάτω παραδοχές:



Κατανάλωση καυσίµων: 0,60lt/km



Κόστος καυσίµου: 1,39€



Κόστος φθορών: 0,16€/km & 0,15/Km για κάθε όχηµα Α/Φ

Για την πλύση των κάδων τα αντίστοιχα κόστη είναι:



Κατανάλωση καυσίµων: 0,60lt/km



Κόστος καυσίµου: 1,39€



Κόστος φθορών: 0,15€/km για κάθε όχηµα

Λοιπά Κόστη
Σαν λοιπά κόστη υπολογίζονται:



Οι αποσβέσεις του εξοπλισµού



Τα κόστη που αφορούν στις βλάβες και γενικά στην αντιµετώπιση έκτακτων

περιστατικών

Για τον υπολογισμό του κόστους απόσβεσης του εξοπλισμού υπολογίζεται ότι το
κόστος για την απόσβεση ενός απορριμματοφόρου οχήματος είναι ίσο με 6.500€ (για
Α.Φ 16m3) και 5.500 (για Α.Φ.8m3) ανά έτος, ενός δορυφορικού οχήματος είναι 1.500€
ανά έτος και ενός πλυντηρίου κάδων 3.000€ ανά ετήσια χρήση. Το κόστος ασφάλισης
των οχημάτων, αντιμετώπισης βλαβών και έκτακτων περιστατικών υπολογίζεται κατ’
αποκοπή ίσο με 3.500€ ανά απορριμματοφόρο όχημα, 1.500€ για το δορυφορικό
όχημα και 1.500€ για το πλυντήριο κάδων.

Γενικά έξοδα
Στα παραπάνω κόστη προστίθενται και τα κόστη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και
κόστη διοίκησης που περιλαμβάνουν:



∆ιοικητική Υποστήριξη (Επίβλεψη-Εποπτεία)



Λογιστική – Γραµµατειακή Υποστήριξη



∆ιαχείριση ανθρωπίνων πόρων



Γιατρό εργασίας



Τεχνικός Ασφαλείας



∆ιαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων



Εγκαταστάσεις στάθµευσης οχηµάτων



Πλύση οχηµάτων



Αναλώσιµα (ΜΑΠ, σκούπες καθαρισµού και όποιου άλλου τύπου συνοδευτικού

εξοπλισµού κ.λπ.)


Ασφάλιση έργου

Τα γενικά κόστη παροχής υπηρεσιών ανέρχονται σε 5% του συνόλου των υπολοίπων
εξόδων όπως υπολογίζονται παραπάνω.

Υπολογισμοί Αποκομιδής Απορριμάτων
Τα κόστη τα οποία συνδέονται με την αποκομιδή των απορριμμάτων αναλύονται ως
εξής:
Κόστος Προσωπικού Αποκομιδής Απορριμμάτων
Κόστος
Εργατοώρας
(€/hr)

Περιγραφή

Αριθμός
εργαζομένων

Ημέρες
Εργασίας

Ώρες
απασχόλησης
ανά ημέρα
εργασίας

Εργατοώρες
εργαζομένων

Ετήσιο
Κόστος
(€)

Οδηγός

6,85 €

1

268

8

2.144

14.682,32
€

Εργάτης Γενικών
Καθηκόντων

6,42 €

2

268

8

4.288

27.528,66
€

Οδηγός

6,85 €

1

150

5,5

825

5.649,68 €

1.650

10.592,88
€

Εργάτης Γενικών
Καθηκόντων

6,42 €

2

150

5,5

58.453,54
€

Σύνολο (€)

Κόστος Κίνησης Οχημάτων για συλλογή και αποκομιδή στο Εργοστάσιο επεξεργασίας

Περιγραφή

Καταν.
Καυσίμου
(lt/km)

Κόστος
Καυσίμου
(€/lt)

Κόστος
φθορών
(€/km)

150

0,6

1,39

0,16

268

33526,8

6432

39.958,80 €

140

0,5

1,39

0,15

150

14595

3150

17.745,00 €

Απόσταση
(km)

Ημέρες
Εργασίας

Κόστος
Καυσίμου

Κόστος
Φθορών

Ετήσιο
Κόστος (€)

Α/Φ
Όχημα (Ά
Πλήρωμα)
Α/Φ
Όχημα
(΄Β
Πλήρωμα)

Σύνολο (€)

48.121,80€ 9.582,00€ 57.703,80€

Κόστος Κίνησης Οχημάτων για συλλογή και αποκομιδή στο Σ.Μ.Α.

Περιγραφή

Απόσταση
(km)

Καταν.
Καυσίμου
(lt/km)

Κόστος
Καυσίμου
(€/lt)

Κόστος
φθορών
(€/km)

Ημέρες
Εργασίας

Κόστος
Καυσίμου

Κόστος
Φθορών

Ετήσιο
Κόστος (€)

36.136,07
5816,67
€

Α/Φ
Όχημα (Ά
Πλήρωμα)

135,65

0,6

1,39

0,16

268

30319,40

125,65

0,5

1,39

0,15

150

121,384

Α/Φ
Όχημα
(΄Β
Πλήρωμα)

26,198

147,58 €

30.440,79 5.842,87 36.283,66
€
€
€

Σύνολο (€)

Λοιπά Κόστη Αποκομιδής απορριμμάτων
Κόστος ανά Τύπο
Εξοπλισμού
(μεταχειρισμένα Α/Φ
–δορυφορικό Α/Φκάδοι απορριμμάτων)
(τεμάχιo) (€)

Ετήσιο
Κόστος (€)

Περιγραφή

Τύπος Εξοπλισμού
(μεταχειρισμένο
A/Φ 16m3 –Α/Φ
8m3 δορυφορικό
Α/Φ) (τεμάχια)

Αποσβέσεις

1/1/1

6.500,00 € /5.500€ /
1.500,00 €

13.500,00
€

2/1

3.500,00 € / 1.500,00
€

8.500,00 €

Ζημιές - ασφάλιστρα

Σύνολο (€) 22.000,00€

Γενικά Έξοδα

Παρεχόμενη Υπηρεσία

Συνολικό Κόστος

Κόστος προσωπικού

58.453,54 €

Κόστος κίνησης οχημάτων

57.703,80 €

Λοιπά Κόστη

22.000,00 €

Μερικό Σύνολο (€)

138.157,34 €

Γενικά Εξοδα

6.907,87 €

Συνοπτικά τα κόστη αποκομιδής - μεταφοράς ανά έτος παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:
Ετήσιο κόστος αποκομιδής αστικών απορριμμάτων
(Για μεταφορά στο εργοστάσιο επεξεργασίας)
1.

Κόστος προσωπικού

58.453,54 €

2.

Κόστος κίνησης οχημάτων

57.703,80 €

3.

Λοιπά Κόστη

22.000,00 €

4.

Έξοδα Παρόχου Υπηρεσίας

6.907,87 €

Σύνολο (€)

145.065,21 €

Ετήσιο κόστος αποκομιδής αστικών απορριμμάτων
(Μεταφορά στο ΣΜΑ)
1.

Κόστος προσωπικού

58.453,54 €

2.

Κόστος κίνησης οχημάτων

36.283,66 €

3.

Λοιπά Κόστη

22.000,00 €

4.

Έξοδα Παρόχου Υπηρεσίας

6.907,87 €

Σύνολο (€)

123.645,07 €

Υπολογισμοί πλύσης Κάδων
Τα κόστη τα οποία συνδέονται με την πλύση των κάδων αναλύονται ως εξής:
Κόστος Προσωπικού Πλυντηρίου Κάδων
Περιγραφή

Κόστος Εργατοώρας
(€/hr)

Αριθμός
εργαζομένων

6,85 €

Οδηγός

Ημέρες Εργ

1

Ετήσιο Κόστος
(€)

Εργατοώρες

18

144

986,13 €
986,130 €

Σύνολο (€)

Κόστος Κίνησης Πλυντηρίου Κάδων

Περιγραφή
Πλύση
κάδων

Απόσταση
(km)

140

Κατανάλωση
Καυσίμου
(lt/km)

0,6

Κόστος
Καυσίμου
(€/lt)

Κόστος
φθορών
(€/km)

1,39

0,16

Ημέρες
Εργασίας

18

Σύνολο (€)

Λοιπά Κόστη Πλύσης Κάδων

Κόστος
Καυσίμου

Κόστος
Φθορών

Ετήσιο
Κόστος (€)

2101,68

403,2

2.504,88 €

2.101,68
€

403,20 €

2.504,88 €

Κόστος ανά όχημα
Περιγραφή

Αριθμός Οχημάτων

(€)

Ετήσιο Κόστος (€)

Αποσβέσεις

1

3.000,00 €

3.000,00 €

Ζημιές ασφάλιστρα

1

1.500,00 €

1.500,00 €

Σύνολο (€)

4.500,00 €

Έξοδα παρόχου υπηρεσίας
Παρεχόμενη
Υπηρεσία

Συνολικό Κόστος

Κόστος
προσωπικού

986,13 €

Κόστος
κίνησης

2.504,88 €

Λοιπά κόστη

4.500,00 €

Μερικό
Σύνολο (€)

7.991,01 €

Γενικά Εξοδα

399,55 €

Συνοπτικά τα κόστη για την πλύση των κάδων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ετήσιο κόστος πλύσης κάδων
1.

Κόστος προσωπικού

2.

Κόστος κίνησης

2.504,88 €

3.

Λοιπά κόστη

4.500,00 €

4.

Γενικά Εξοδα

399,55 €

986,13 €

Σύνολο (€)

8.319,78 €

Σύνολο Υπηρεσίας
Το ετήσιο προϋπολογιζόµενο ποσό για την εκτέλεση του αντικειµένου των υπηρεσιών
όπως αναπτύχθηκε στην τεχνική έκθεση, αναλύεται παρακάτω.
Συνολικό κόστος Παρεχόμενης υπηρεσίας
(Μεταφορά στο εργοστάσιο επεξεργασίας)
α/α

Παρεχόμενη Υπηρεσία

1.

Αποκομιδή Απορριμμάτων

2.

Πλύση Κάδων
Σύνολο

Κόστος (€)
145.065,21 €
8.390,56 €
153.455,77 €

Συνολικό κόστος Παρεχόμενης υπηρεσίας (Μεταφορά στο Σ.Μ.Α.)
α/α

Παρεχόμενη Υπηρεσία

Κόστος (€)

1.

Αποκομιδή Απορριμμάτων

2.

Πλύση Κάδων

123.645,07 €
8.390,56 €

Σύνολο

132.035,63 €

Προϋπολογισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΓΙΑ 2 ΕΤΗ)
Εργασία

Κόστος
Υπηρεσίας
χωρίς Φ.Π.Α.

Ετη

Μ.Σύνολο

Φ.Π.Α.
24%

Σύνολο

1.

Αποκομιδή
Απορριμμάτων
(Εργοστάσιο
Επεξεργασίας)

145.065,21 €

1,00

145.065,21 €

34.815,65
€

179.880,86 €

2.

Αποκομιδή
Απορριμμάτων
(ΣΜΑ)

123.645,07 €

1,00

123.645,07 €

29.674,82
€

153.319,89 €

2.

Πλύση Κάδων

8.390,56 €

2,00

16.781,11 €

4.027,47 €

20.808,58 €

285.491,39 €

68.517,93
€

354.009,33 €

Α/
Α

Ανώτατος προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ (2 Έτη)

285.491,39 €

Συνολικός Φ.Π.Α. Υπηρεσίας

68.517,93 €

Συνολικός Προϋπολογισμός
Υπηρεσίας (2 Έτη)

354.009,33 €

Τέλος παρουσιάζονται οι προϋπολογισμοί / μήνα & ανά τρίμηνο έτσι ώστε να
υποβάλουν την προσφορά τους οι ανάδοχοι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ

Κόστος
Υπηρεσίας χωρίς
Φ.Π.Α.

Α/Α

Εργασία

1.

Αποκομιδή Απορριμμάτων
(Εργοστάσιο Επεξεργασίας) / Μήνα

2.

Αποκομιδή Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
/Μήνα

Φ.Π.Α. 24%

Σύνολο

12.088,77 €

2.901,30 €

14.990,07
€

10.303,76 €

2.472,90 €

12.776,66
€

Σύνολο

27.766,73
€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ/ ΤΡΙΜΗΝΟ
3.

Πλύση Κάδων /τρίμηνο

2.796,85 €

671,24 €

3.468,10
€

Καλπάκι 3/4/2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας

Λάμπρου Ελευθέριος

Κουκουλάρης Στυλιανός

Μηχ. Ο. Πόρων

Αντιδήμαρχος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –
Αναθέτουσα Αρχή)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην ανάθεση της υπηρεσίας "Δαπάνες αποκομμιδής απορριμάτων" η
οποία περιλαμβάνει τις εξής εργασίες :
1.Μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων στον Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο
Ελευθεροχώρι έως ότου υλοποιηθούν οι Σ.Μ.Α. ή στο Σ.Μ.Α. όταν αυτοί υλοποιηθούν (αναμένεται η
λειτουργία τους (1/1/2020) με κωδικό κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων .
2.Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων με κωδικό κοινού λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων CPV 90511000-2 - Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων. .
3.Πλύσιμο - απολύμανση κάδων με κωδικό κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 90918000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων.

Άρθρο 2ο
Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της προς ανάθεση υπηρεσίας είναι 285.491,39€ χωρίς ΦΠΑ και 354.009,33€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Άρθρο 3ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις:
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «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. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
του ν. 3863/2010 (Α 115) "Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις]"
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 ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»/
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. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,·
του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
του π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜ-ΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ-.Σ.)»,
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.
του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160/ 1986) για τη προστασία του περιβάλλοντος.
της Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων».
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Τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον
και τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων γενικότερα και τις σε εκτέλεση των ανωτέρων νόμων,
Οδηγιών και Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των αναφερομένων) κανονιστικές
διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ.
απόφασης κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω
Άρθρο 4ο Συμβατικά Τεύχη
Συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι:
η Σύμβαση
η Διακήρυξη
η Συγγραφή Υποχρεώσεων
ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
το Τιμολόγιο Μελέτης
η Τεχνική Έκθεση
η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά
η υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά
η με αρ Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή θα δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

Οι διατάξει του Ν 4412/2016 υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση του συνόλου των συμβατικών τευχών .

Άρθρο 5ο
Τρόπος - τόπος εκτέλεσης της σύμβασης
Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων όλων των
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πωγωνίου από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών με δική του ευθύνη και δαπάνες σε χώρο νόμιμης διάθεσης (Σ.Μ.Α.) ή επεξεργασίας στερεών
αστικών απορριμμάτων (Εργοστάσιο Επεξεργασίας στο Ελευθεροχώρι). Οι συμβατικές εργασίες που θα
εκτελούνται από τον ανάδοχο ανά Δημοτική Ενότητα έχουν ως εξής:

Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ


Τ.Κ. Παρακαλάμου (2) φορές την εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο
που θα γίνεται (3) φορές την εβδομάδα.



Τ.Κ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Αρετής, Βροντισμένης, Ιερομνήμης Καταρράκτη, Μαυρονόρους,
Ρεπετίστας, Ριαχόβου, Σιταριάς, Οικισμοί Άνω Παρακαλάμου και Παηδονιάς (1) φορά την
εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα γίνεται (2) φορές την
εβδομάδα.
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Δ.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου (2) φορές την εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο
που θα γίνεται (3) φορές την εβδομάδα.



Τ.Κ. Βασιλικού, Αγίου Κοσμά, Κακόλακκου, Κάτω Μερόπης, Μερόπης, Παλαιόπυργου, Ρουψιάς,
Ωραιόκαστρου, Οικισμός Πωγωνίσκου (1) φορά την εβδομάδα εκτός από τους μήνες ΙούλιοΑύγουστο-Σεπτέμβριο που θα γίνεται (2) φορές την εβδομάδα.

Δ.Ε. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ


Τ.Κ. Δελβινακίου (2) φορές την εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο που
θα γίνεται (3) φορές την εβδομάδα.



Τ.Κ. Βήσαννης, Κτισμάτων, Αγίας Μαρίνας, Αργυροχωρίου, Καστάνιανης, Κεράσοβου, Κρυονερίου,
Λίμνης, Μαυρόπουλου, Ορεινό, Περιστέρι, Ποντικάτες, Στρατίνιστα, Τεριάχι, Φαράγγι, Χαραυγή,
Οικισμοί Χρυσόδουλης, Ζαβρόχου, Κατούνας, Ξηρόβαλτου, Χάνι Δελβινακίου και τελωνείο
Κακαβιάς (1) φορά την εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα
γίνεται (2) φορές την εβδομάδα.

Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ


Τ.Κ. Καλπακίου, Τ.Κ. Δολιανών (2) φορές την εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-ΑύγουστοΣεπτέμβριο που θα γίνεται (3) φορές την εβδομάδα.



Τ.Κ. Άνω Ραβένιων, Γεροπλάτανου, Κάτω Ραβένιων, Μαυροβουνίου, Νεγράδων, Χρυσοράχης,
Μονής Βελλάς και στρατόπεδο 1) φορά την εβδομάδα εκτός από τους μήνες Ιούλιο-ΑύγουστοΣεπτέμβριο που θα γίνεται (2) φορές την εβδομάδα.

Στην Δ.Ε. Καλπακίου και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Δολιανών θα εξυπηρετηθούν επιπλέον 200 περίπου
άτομα / μετανάστες που στεγάζονται στην μαθητική εστία.

Δ.Ε. ΛΑΒΔΑΝΗΣ


Τ.Κ. Λάβδανης, Δημόκορης, Οικισμοί Ψηλόκαστρου, Κάτω Λάβδανης (1) φορά την εβδομάδα εκτός
από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα γίνεται (2) φορές την εβδομάδα.

Δ.Ε. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ


Τ.Κ. Πωγωνιανής, Δολού, Δρυμάδων, Σταυροσκιαδίου (1) φορά την εβδομάδα εκτός από τους
μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα γίνεται (2) φορές την εβδομάδα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται πέραν της εργασίας αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων, να
συγκεντρώνει μια φορά ανά τρείς μήνες τα ογκώδη απορρίμματα (π.χ. τραπέζια, καρέκλες, στρώματα,
κλπ.) από κάθε Δημοτική Ενότητα, με δικά του μέσα και να τα μεταφέρει σε αδειοδοτημένες
εγκαταστάσεις διαχείρισης του συγκεκριμένου τύπου αποβλήτου.
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Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται, πέραν της εργασίας αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης
απορριμμάτων, να καθαρίζει τους κάδους συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε τακτά
χρονικά διαστήματα και (3) φορές το χρόνο οι κάδοι να πλένονται κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο και
Σεπτέμβριο.

Άρθρο 6ο Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης
Η προβλεπόμενη συνολική διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα είναι δύο έτη .
Ωστόσο λόγω της φύσεως των εργασιών ο ανάδοχος δεσμεύεται από τμηματικές προθεσμίες για την
παροχή συγκεκριμένων εργασιών . Για το λόγο αυτό αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης θα
καταρτιστεί πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών , το οποίο θα υπογραφεί τόσο από την υπηρεσία του Δήμου
όσο και από τον ανάδοχο και θα προσδιορίζει με ακρίβεια τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στα τεύχη της παρούσας .
Συγκεκριμένα θα προσδιορίζει το χρόνο :
μεταφοράς των απορριμμάτων,
αποκομιδής ογκωδών και σύμμεικτων ,
πλύσης των κάδων.
Τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα θα αποτελούν τμηματικές προθεσμίες του αναδόχου και θα τον
δεσμεύουν . Το πρόγραμμα θα μπορεί να τροποποιείται με συμφωνία των δύο μερών .
Η μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται είτε στο Σ.Μ.Α. είτε στο Εργοστάσιο επεξεργασίας.
.

Άρθρο 7ο Απαιτούμενος εξοπλισμός
Για την εκτέλεση της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει , κατ' ελάχιστον , τον εξής εξοπλισμό :

Για την παροχή της υπηρεσίας απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δύο απορριμματοφόρα (16m3) και (8m3) τα
οποία θα απασχολούνται πλήρως, καθώς και δύο εφεδρικά απορριμματοφόρα οχήματα αναλόγων
δυναμικοτήτων, ώστε σε περίπτωση βλάβης να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αποκομιδή των απορριμμάτων.
Επίσης υπολογίζεται ένα μικρό δορυφορικό όχημα το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αποκομιδή των
κάδων σε σημεία που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από συμβατικό απορριμματοφόρο αλλά και για τα
ογκώδη απορρίμματα και 1 αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων κατάλληλο για την μηχανική πλύση και
απολύμανση κάδων 1100lit, το οποίο θα εκτελεί τη πλύση στο εσωτερικό του , θα φέρει δεξαμενές
καθαρού και ακαθάρτων νερών και θα έχει τις ελάχιστες προδιαγραφές που τίθενται από την ΚΥΑ
114218/1997.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων θα πρέπει να ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις
ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις με τις οποίες εναρμονίζονται και οι εθνικοί κανόνες.
Τα οχήματα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη κατασκευής και λειτουργίας, να πληρούν
τις προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία περί αντιρρυπαντικής τεχνολογίας , να είναι
εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και να είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονομικές διατάξεις .
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Το πλυντήριο κάδων θα έχει τις ελάχιστες προδιαγραφές που τίθενται από την ΚΥΑ 114218/1997 και θα
χρησιμοποιούνται σκευάσματα πλύσης και απολύμανσης κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές 73/404/EEC και 73/405/EEC.

Επειδή οι κάδοι είναι διασκορπισμένοι σε μεγάλη γεωγραφική έκταση και προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν οι διαδρομές για την εκκένωση των αποβλήτων της πλύσης και να εξελίσσεται ομαλά
το πρόγραμμα πλύσης παράλληλα με το πρόγραμμα αποκομιδής το πλυντήριο πρέπει να φέρει δεξαμενή
καθαρού νερού και δεξαμενή ακάθαρτων νερών μεγάλης σχετικά χωρητικότητας.

Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος θα ενημερώνει την υπηρεσία και θα πρέπει να διαθέσει εφεδρικό
εξοπλισμό για την απρόσκοπτη εξέλιξη των προγραμματισμένων εργασιών , σε κάθε περίπτωση
απαγορεύεται η μεταφορά των απορριμμάτων με ανοικτά οχήματα πλην των ογκωδών.

Άρθρο 8ο Απαιτούμενο προσωπικό

Για την εκτέλεση της υπηρεσία ο ανάδοχος πρέπει κατ' ελάχιστον να απασχολεί το εξής προσωπικό .
2

οδηγούς με επαγγελματική άδεια οδήγηση φορτηγού .

1

χειριστή με επαγγελματική άδεια χειρισμού πλυντηρίου κάδων.

4

εργάτες καθαριότητας .

Ο ανάδοχος ασφαλίζει , αμείβει , παρέχει μέσα ατομικής προστασίας και οποιαδήποτε άλλη
θεσμοθετημένη παροχή στο πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό που εργάζεται για την εκτέλεση
της υπηρεσίας .
Με μέριμνα του αναδόχου , κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας , το προσωπικό θα φέρει τα απαραίτητα
μέσα ατομικής προστασίας .
Το προσωπικό του αναδόχου θα συνεργάζεται με αρμονικά με το προσωπικό του Δήμου . Σε περίπτωση
που αποδεδειγμένα προκύψει πρόβλημα σχετικά με την συνέπεια υπαλλήλου του αναδόχου η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή του .

Άρθρο 9ο
Ζημιές - Ατυχήματα
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να
διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί . Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα
συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη , οι αστικές
και ποινικές ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων
για τις περιπτώσεις αυτές.
Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού , ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του, έτσι
ώστε να συνεχίζεται το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Σε αυτή τη περίπτωση ο
ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της
προγραμματισμένης εργασίας καθώς και με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να
προβεί στην εξομάλυνση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών . Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της
σύμβασης υπάρξει ανάγκη αντικατάστασης μέρους του εξοπλισμού η αντικατάσταση θα γίνει μετά από
την υποβολή στον Δήμο των απαραίτητων δικαιολογητικών (άδεια, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, κλπ) και
την έγκριση αντικατάστασης από τον Δήμο.
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Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί σε άριστη κατάσταση από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας
το εξοπλισμό του και να τον διαφυλάττει . Σε περίπτωση δολιοφθοράς ή κλοπής του εξοπλισμού ο Δήμος
δεν φέρει ευθύνη.

Άρθρο 10ο
Σύμβαση
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ανακηρύσσεται ο οριστικός ανάδοχος της υπηρεσίας
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (σύμφωνα
με τα αναλυτικά οριζόμενα στην διακήρυξη του διαγωνισμού) .
Μετά την έγκριση της απόφασης ανάδειξης του οριστικού αναδόχου , τον προσυμβατικό έλεγχο και την
παρέλευσης της περιόδου κατάθεσης ενστάσεων ο οριστικός ανάδοχος καλείται από την Αναθέτουσα
Αρχή να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης . Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή
ύψους 5% επί του ποσού της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ καθώς και δικαιολογητικά που κατατέθηκαν κατά
την διαδικασία του διαγωνισμού και χρήζουν επικαιροποίησης .

Άρθρο 11ο
Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ .
Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας πρέπει να είναι αορίστου χρόνου,
δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
επιστρέφεται στον ανάδοχο της μετά την τελική παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής .

Άρθρο 12 ο
Επίβλεψη
Η επίβλεψη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου η
οποία θα συνεργάζεται με τον ανάδοχο προκειμένου να οργανωθεί η εργασία και να συντονιστεί με τις
παράλληλες εργασίες που θα εκτελούνται από τα συνεργεία του Δήμου , επικοινωνεί με τον ανάδοχο για
τυχών παρατηρήσεις και γραπτές εντολές και εισηγείται στην Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας αν
τυχών υπάρχουν παρατηρήσεις που πρέπει να γνωρίζει κατά την παραλαβή .
Για την συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος ο ανάδοχος θα ορίσει εκπρόσωπό του κατά την
υπογραφή της σύμβασης .

Άρθρο 13ο
Έκπτωση του αναδόχου - ποινικές ρήτρες

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν :
Δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στην ορισθείσα προθεσμία .
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι
ψευδή ή ανακριβή .
Δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό , μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση .
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Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
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 εντός προθεσμίας 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, επιβάλλεται , μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων η κύρωση της ολικής 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.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή στις εργασίες με τμηματικές ενδιάμεσες προθεσμίες
το 50% της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον Δήμο κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας,
που είναι δυνατόν να επηρεάσει την σύμβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
ανάδοχο.
Άρθρο 14ο
Παραλαβή υπηρεσίας - ολοκλήρωση σύμβασης
Η παραλαβή της εκτελεσθείσας υπηρεσίας , θα γίνει από την οικεία Επιτροπή Παραλαβής του άρ 221 του
Ν 4412 . Η Επιτροπή παραλαβής θα παραλαμβάνει τμηματικά ανά μήνα τις εκτελεσθείσες εργασίες . Σε
περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει απόκλιση από τις συμβατικές υποχρεώσεις μπορεί να
προτείνει την απόρριψη του παραλαμβανόμενου αντικειμένου ή την παραλαβή υπό την προϋπόθεση
αποκατάστασης της ζημιάς που έχει προκληθεί από την πλημμελή εκτέλεση της εργασίας .
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Οι υπηρεσίες
παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε
υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει
παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
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γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 15ο
Αμοιβή
Ο Ανάδοχος αμείβεται σε ευρώ σύμφωνα με τις τιμές που προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά
και τις πιστοποιούμενες από την Επιτροπή Παραλαβής υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ανά μήνα.
Ειδικότερα ο ανάδοχος θα αμείβεται ανά μήνα :
Για την εργασία αποκομιδής απορριμμάτων προς το Εργοστάσιο Επεξεργασίας:
προσφοράς / 12.

Τιμή οικονομικής

Για την εργασία αποκομιδής απορριμμάτων προς το Σ.Μ.Α.: Τιμή οικονομικής προσφοράς / 12

Για την εργασία Πλύσιμο - απολύμανση κάδων - Τιμή οικονομικής προσφοράς για την εργασία / 24 ( ο
ανάδοχος θα αμείβεται τους μήνες που γίνεται η πλύση των κάδων) .
Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος υποβάλλει, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
καθώς και οπουδήποτε άλλο δικαιολογητικό αιτηθεί η υπηρεσία και απαιτείται από την ελληνική
νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι:
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες
πληρωμές στα Σωματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων,
Επαγγελματικών,Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΕΥΚΑ, ΠΕΔΜΕΔΕ, TEE κλπ.
(β) Σε περίπτωση καταλογισμού προστίμου στον ανάδοχο, το καταλογισθέν ποσό αφαιρείται από το
πληρωτέο ποσό του μηνιαίου τιμολογίου.
(γ) Ο ανάδοχος εισπράττει και την αμοιβή εργασιών που ενδεχομένως εκτελέστηκαν από υπεργολάβο ( ο
υπεργολάβος δεν αμείβεται απευθείας από το Δήμο ) .

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα
μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη στα τεύχη
της παρούσας διαδικασίας , αναγκαία όμως για την επιτυχή εκτέλεση της σύμβασης ) και το εργολαβικό
του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών.
Οι πληρωμές που αναλογούν στα τέλη απόθεσης των απορριμμάτων βαρύνουν αποκλειστικά τον Δήμο.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 16ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) Ειδικότερα 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)
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β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
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 αξίας 8% επί του καθαρού ποσού
Επίσης ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύσει κατά την διάρκεια της
σύμβασης ,

Άρθρο 17ο
Επίλυση διαφορών
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής τους, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Οικονομικός Φορέας καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ΒΙΒΛΙΟ IV «ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (Άρθρα 345 έως 374)

Καλπάκι 3/4/2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάξας

Λάμπρου Ελευθέριος
Μηχ. Ο. Πόρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΕΡΓΟ: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 354.009,33 ΕΥΡΩ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αποκομιδή Απορριμμάτων
(Εργοστάσιο Επεξεργασίας)

Υπηρεσία/ετος

1,00

2

Αποκομιδή Απορριμμάτων
(ΣΜΑ)

Υπηρεσία/ετος

1,00

3

Πλύση Κάδων

Υπηρεσία/ετος

2,00

4

Σύνολο

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ - ολογράφως):
ΦΠΑ 24% (ολογράφως):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως):

….. / …… / 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

