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Από ηα Ξξαθηηθά ηεο 47εο/2018 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο 24-9-2018
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ: 407/2018

ΘΔΚΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ, ΡΩΛ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ ΡΖΠ
ΚΔΙΔΡΖΠ, ΡΩΛ ΝΟΩΛ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΣΔΡΗΘΖΠ ΞΗΠΡΩΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΚΔ ΡΗΡΙΝ «ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΖΠ
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ ΔΘΠΘΑΦΩΛ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ & ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΔΩΛ (ΑΔΘΘ), ΝΓΘΩΓΩΛ
ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ ΘΑΗ ΘΙΑΓΔΚΑΡΩΛ ΠΔ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΞΑΟΝΣΝ ΔΛΡΝΠ Λ. ΑΡΡΗΘΖΠ.
ην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, ζήκεξα 24 ηνπ κελφο επηεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα
13:30 ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ
ηε κε αξηζ. πξση: 37665/20-9-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδφζεθε θαη
δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελληά (9) κειψλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε έμη (6) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ:
1) Υξήζηνο Βξεηηάθνο (Πξφεδξνο-Γήκαξρνο), 2) Διέλε Καπνπζίδνγινπ (Αληηπξφεδξνο), 3) Αλλα Γθξφδνπ
(ηαθηηθφ κέινο), 4) ηαπξνχια πξάθνπ (ηαθηηθφ κέινο), 5) Kσλζηαληίλνο Κνχβαξεο (ηαθηηθφ κέινο) θαη 6)
ηαπξνχια Βαξιά σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ζηε ζέζε ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο Κπξηαθήο Νηέξνπ).
ΑΞΝΛΡΔΠ:
1) ηπιηαλή Μηράινγινπ (ηαθηηθφ κέινο), 2)Παλαγηψηεο Καξαγηαλλίδεο (ηαθηηθφ κέινο) θαη 3) Γεψξγηνο
Καιακαξάο (ηαθηηθφ κέινο)
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηφπηλ εηζήγαγε ην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα θαη δήηεζε απφ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
λα απνθαλζνχλ γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ Δ.Η.Γ. ζέκαηνο.
Σν ψκα κεηά απφ ςεθνθνξία ΝΚΝΦΩΛΑ απνθάζηζε ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ έληαμή ηνπ
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζ. 37897/21-09-2018 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη
Απνζεθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Παξαθαινχκε λα εγθξίλεηε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ηνπο φξνπο
ηεο δηαθήξπμεο θαη ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν
«Αλάζεζε ππεξεζίαο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ & Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ),
Ογθσδψλ απνβιήησλ θαη θιαδεκάησλ ζε πηζηνπνηεκέλν πάξνρν εληφο Ν.Αηηηθήο» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 4412/2016, ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010.
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Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 49.400,36 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΞΑ 24%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 20.6142.0008 θαη ηίηιν εμφδνπ «Αλάζεζε ππεξεζίαο ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο αδξαλψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (ΑΔΚΚ) ζε πηζηνπνηεκέλν πάξνρν» ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Πξφεδξν θ. Υξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππφςε:
1.Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, παξ. 9
3.Σν άξζξν 209 ηνπ Ν. 3463/2006
4.Σν άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010.
θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Πξφεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Καηφπηλ ηνχηνπ ην ψκα:
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη
ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Αλάζεζε ππεξεζίαο
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ & Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), Ογθσδψλ
απνβιήησλ θαη θιαδεκάησλ ζε πηζηνπνηεκέλν πάξνρν εληφο Ν. Αηηηθήο».
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 49.400,36 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΞΑ 24%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 20.6142.0008 θαη ηίηιν εμφδνπ «Αλάζεζε ππεξεζίαο ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο αδξαλψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (ΑΔΚΚ) ζε πηζηνπνηεκέλν πάξνρν» ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
Καη ζπληάζζεη ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε σο εμήο:
ΓΗΑΘΖΟΜΖ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ
δηαθεξύζζεη όηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε δεκόζηα
ζύκβαζε ππεξεζηώλ κε ηίηιν «Αλάζεζε πεξεζίαο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ
Δθζθαθώλ Θαηαζθεπώλ θαη Θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΘΘ), Νγθσδώλ απνβιήησλ θαη θιαδεκάησλ ζε
πηζηνπνηεκέλν πάξνρν εληόο Λ. Αηηηθήο”
πξνυπνινγηζκνχ 49.400,36 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η δαπάλε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 20.6142.0008 θαη ηίηιν «Αλάζεζε
ππεξεζίαο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αδξαλώλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ (ΑΔΘΘ) ζε πηζηνπνηεκέλν
πάξνρν» ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
Η ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 117, 120
θαη 121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν. 4412/2016. Παξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.keratsini-drapetsona.gr.
Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο.
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε πξνζθφκηζε ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ κε ζπκπιήξσζε ηνπ
εληχπνπ πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο, ή έληππν πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ ίδηα δνκή κε ην έληππν
ηεο ππεξεζίαο θαη κεηά απφ αμηνιφγεζε.
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Πηνηρεία αλαζέηνπζαο αξρήο
ΔΞΩΛΚΗΑ: ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ
Α.Φ.Κ. 997880950 Γ.Ν.. Δ΄ Ξεηξαηά
ΓΗΔΘΛΠΖ: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200 – 18756 Θεξαηζίλη
ΡΖΙ. ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ: 2132074699 – 2132074703
ΦΑΜ: 210.4633375
Άξζξν 1ν
Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:

Σεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α
114/8.6.2006), φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε
ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016

Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α
114/8.6.2006), φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007 ηνπ Ν.
3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»

Σα άξζξα 58 θαη 72, ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»

Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηδίσο ησλ άξζξσλ 7
θαη 13 έσο 15

Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη
άιιεο δηαηάμεηο»

Σελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»

Σνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»

Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»

Σνπ Ν.4555/2018 [Πξφγξακκα ΚΛΔΙΘΔΝΗ I]

Σελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/10 (ΦΔΚ 1312 Β/24-8-2010) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)»

Σν Ν. 4042/12 (ΦΔΚ 24Α/13-2-12) «Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία
2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ
– Ρχζκηζε Θεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο»

Σν Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145Α/2016)

Σε κε αξηζκφ πξση. 32204/06-08-2018 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ (Γηαηάθηεο
άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018) ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ (ΑΑΤ
715/2018) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη δηαηέζεθε ε ζρεηηθή πίζησζε

Σελ ππ. αξηζ. 7/2018 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ, Δπνπηείαο Μειεηψλ Καζαξηφηεηαο
Αλαθχθισζεο θαη Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο

Σελ κε αξηζκφ ........................ Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο
ππεξεζίαο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο
Άξζξν 2ν
Σξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, 1νο
φξνθνο, ζηελ Αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηηο 10/10/2018 εκέξα Ρεηάξηε θαη ε παξαιαβή ησλ
πξνζθνξψλ ζα αξρίζεη ζηηο 11.00 π.κ θαη ζα ιήμεη ζηηο 11.30 π.κ.
Καηά ην αλσηέξσ δηάζηεκα νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο
απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δχλαηαη λα
ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξφπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηεο
δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ψξα 11.30 π.κ. ζηε Γηεχζπλζε: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, Σκήκα Πξσηνθφιινπ, Ιζφγεην ,
Σ. Κ. 18756.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θακία
πξνζθνξά.
Άξζξν 3ν
Ρξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ όξσλ
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ηεο δηαθήξπμεο
1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ
κπνξνχλ λα
ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο ζην δηθηπαθφ ηφπν: www.keratsini-drapetsona.gr
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Δι. Βεληδέινπ 200 Σ.Κ. 18756,2νο φξνθνο Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Απνζεθψλ
ηειέθσλα: 2132074699, 2132074703 Fax: 210-4633375, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε
δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο.
Άξζξν 4ν
Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό
Γηα ηελ παξνχζα αλάζεζε ππεξεζίαο γίλνληαη δεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ νη παξαθάησ νηθνλνκηθνί θνξείο:
α) Έιιελεο Πνιίηεο ή αιινδαπνί
β) Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά
γ) πλεηαηξηζκνί
δ) Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.
Οη ελψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ
πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ
ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 5ν
Πηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ
Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ, (κε ηε ζεηξά ηζρχνο ηνπο) είλαη :
- Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο
- Σερληθή έθζεζε
- Σερληθή πεξηγξαθή
- Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηηκνιφγην
- Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
- Έληππν πξνζθνξάο
Άξζξν 6ν
Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ
1. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α'
188).
2. Μέξνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ (π.ρ. θπιιάδηα κε πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ
πξνζθεξφκελσλ), κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε μέλε γιψζζα θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ.
Ωο επίζεκεο κεηαθξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην Τπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην
πξφζσπα.
Άξζξν 7ν
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Ρ.Δ..Γ (Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 Ν.4412/16 ζπκπιεξσκέλν
ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο ηνπ (φπσο δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 1 ) :
ΚΔΟΝΠ ΗΗ : Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα (ηνλ πξνζθέξνληα)
1

Καηευθυνηήρια Οδηγία 23 ( Απόθαζη Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ): Για κάθε μία διαδικαζία ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ, οι
αναθέηοςζερ απσέρ/αναθέηονηερ θοπείρ πποζαπμόζοςν ηο ΤΕΥΔ ζύμθυνα με ηοςρ όποςρ πος αναθέπονηαι ζηην
πποκήπςξη.
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Α. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Β. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην λφκηκν εθπξφζσπν
ΚΔΟΝΠ ΗΗΗ : Ιόγνη απνθιεηζκνύ
Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
Β. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Γ. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 73 παξ.3
ηνπ Ν.4412/2016 φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ πεξ.1 ηεο παξ. α ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4488/2017
ΚΔΟΝΠ IV : Θξηηήξηα Δπηινγήο
Α. Καηαιιειφιεηα
Β. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Γ. πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
ΚΔΟΝΠ VΗ : Ρειηθέο Γειώζεηο
Πεκείσζε: Σα παξαπάλσ (ππνβνιή ΣΔΤΓ) ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηξίησλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ
νπνίσλ ζηεξίδεηαη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο ζηηο
δπλαηφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ
ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7
Με ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ελνηήησλ ηνπ ΣΔΤΓ :
 Γειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ Ν.4412 / 2016, ήηνη :
 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ Σεο 24εο Οθησβξίνπ 2008 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
 Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο
Έλσζεο θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο
θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000.
 Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο
νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο.
 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαηά ην
Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008.
 Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο,
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2013
 Γειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη
επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θπξίαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ππνρξεώζεηο ηνπο.
 Γειώλεηαη όηη δελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο
ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα ξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη,
ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β' 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο
«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3)
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά
φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ
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αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο
ειέγρνπο. Οη ππφ αα' θαη ββ' θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.
Γειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
νηθείν
Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ (ξεηά θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ
επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Δπηκειεηήξην.
Γειώλεηαη όηη δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ εθνδηαζκέλν κε ηηο
απαηηνχκελεο λφκηκεο άδεηεο.
Γειώλεηαη όηη δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηεο δηεζλνχο ζεηξάο ISO 9001
θαζψο θαη ISO 14001 θαη ISO 18001 ή ηζνδχλακα απηψλ.

Ρν ΡΔΓ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εθφζνλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν.
ε πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ, ν ππνγξάθσλ ην ΣΔΤΓ ζα είλαη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο .
Γηεπθξηλίδνπκε φηη :
Α. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζρεηηθά κε ηo πνηληθφ κεηξψν αθνξά ηδίσο:
- Φπζηθά πξφζσπα (γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο)
- Ρνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.)
- Ρνπο δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.),
- Ρνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ),
- Ρνλ Γηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ησλ
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.).
- ηηο πεξηπηψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
- ηελ πεξίπησζε έλσζεο ε ππνρξέσζε αθνξά ηνπο θνξείο πνπ ηελ απνηεινχλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ
παξαπάλσ.
Άξζξν 8ν
Ρερληθή Ξξνζθνξά
Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάινπλ θάθειν ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη:
 Ζ ηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππ’ αξηζ. 7/2018 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο
ρεδηαζκνχ, Δπνπηείαο Μειεηψλ Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο
Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο.
Δπίζεο ζην θάθειν ζα πεξηέρνληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
 Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο,
γηα ηνπο θσδηθνχο ΔΚΑ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
 Απνδεηθηηθφ θαηαρψξεζεο (ζπιινγή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία) ζην Μεηξψν Γηαρείξηζεο Με
Δπηθίλδπλσλ ηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΝ.
 Άδεηα ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο θαη κνλάδαο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ν.
Αηηηθήο πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνπο θσδηθνχο ΔΚΑ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
 χκβαζε κε εγθεθξηκέλν πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ.
 Πηζηνπνηεηηθφ δηαθξίβσζεο γεθπξνπιάζηηγγαο απφ εγθεθξηκέλν νξγαληζκφ θαηά ΔΤΓ.
 Όιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ ην λφκν άδεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ην ηερληθφ
πξνζσπηθφ.
Άξζξν 8ν
Δγγπήζεηο
1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη.

α)
β)
γ)

2.Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο,
εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ
εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο
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αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή
απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ
εθπξνζέζκνπ.
δ)
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο
πκθσλίαο πεξί
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα
παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ
θνξέα.
ε)
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
δ)
ηνπο φξνπο φηη:
- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ.
ε) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο
νιηθά
ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ .
Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ
ζπκβαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ν Γήκνο
ππνρξενχηαη ζηελ
παξαιαβή, θαηά δχν (2) κήλεο.
Οη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο.
Άξζξν 9ν
Ρξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ
1. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Η ππνβνιή κφλν κίαο
πξνζθνξάο
δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα
ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.
3. ηνλ θπξίσο ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία
γξάκκαηα:
α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ.
γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο
ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email).
ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ
ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο.
4. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θπξίσο θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο:
α) Έλαο (1) ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο»
β) Έλαο (1) ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη
γ) Έλαο (1) ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά».
5. ην θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θαηά
πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο).
6. ην θάθειν «Ρερληθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη δελ
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πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
7. ην θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε
δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε.
8. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η
ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
9. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία,
απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
10. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε
ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ
πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη
ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ
ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή
πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο
πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ
ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο
πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο
ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία.
Άξζξν 10ν
Σξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
1. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (6) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
Άξζξν 11ν
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη φζεο αλαθέξνληαη ζε κέξνο
ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο εθάζηνπ είδνπο.
Άξζξν 12ν
Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο
1. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο
λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο:
α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, πξνβιέπεηαη φηη ε έλζηαζε
θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζµία πνπ εθηείλεηαη µέρξη ην ήµηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο
απφ ηε δεµνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηεο πξνζεζµίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εµεξνµελίεο ηεο
δεµνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 (σο
ηζρχνπλ).
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο
(πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο) ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο απνδεθηή απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.
3. Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε ππνβιεζείζεο.
Άξζξν 13ν
Ξξνζθεξόκελε ηηκή
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Η πξνζθεξφκελε ηηκή ησλ ππφ πξνκήζεηα ππεξεζηψλ δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε
δηαθήξπμε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.
Π. Α., φπσο πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε Δπξψ.
Η ηηκή ζα είλαη ζηαζεξή ζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Γη’ απηφ πξνζθνξά κε ηηκέο κε ζηαζεξέο απνξξίπηεηαη.
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε,
κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Άξζξν 14ν
Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
1. Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ, δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ.
2. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ ηελ νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ
πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ
ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο.
3. Μνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο", "Σερληθή Πξνζθνξά" θαη
"Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά".
Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ν θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη
κνλνγξάθνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη
ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν .
Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε.
Η Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ πνπ δελ
γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην
αλάζεζεο. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλέρεηα δελ απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε
ηεο Δπηηξνπήο θαη θπιάζζνληαη .
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη
ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο
δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο
ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο
ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη
ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. Η επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ.
4. Σν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε,
επηθπξψλνληαη
κε
απφθαζε
ηεο
Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο,
ε
νπνία
θνηλνπνηείηαη
ζηνπο
πξνζθέξνληεο.
5. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.
4412/2016.
Άξζξν 15ν
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο
1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιεη εληφο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο θαη θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ θαη
έγθξηζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο παξαηείλεηαη ζην δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, ηα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο, δελ πξνβιέπεηαη ρξόλνο ηζρύνο ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ, ζεσξνύληαη έγθπξα εθόζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληόο ελελήληα
(90) εκεξώλ πνπ πξνεγνύληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο
9
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πξόζθιεζεο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα αθφινπζα:

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα θάπνην
αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη:
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα
ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο
αλζξψπσλ.

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε ηνπ φζν γηα ην
απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ, ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο
επηρείξεζεο.

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) ηφζν γηα
ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία
λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα
ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ θαηά θαη ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο κεηά ηελ ζρεηηθή
πξφζθιεζε (ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ).

Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη
λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
ππνβνιήο κεηά ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε (ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ).

Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ
ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.
ε πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ ππεξεζία δελ εθδίδεη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, γίλεηαη δεθηή έλνξθε
βεβαίσζε. χκθσλα κε ην αξ. πξση. ΔΞ 12161-2018/10001/12-01-2018 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ.

Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζήο ηνπ (γηα ηελ Διιάδα είλαη ην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή
Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην). Απφ ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ
ζην ελ ιφγσ κεηξψν θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ζρεηηθφ κε απηφ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο.

Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, ψζηε λα πξνθχπηεη ηφζν ν λφκηκνο εθπξφζσπνο
φζν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα εηαηξείεο (π.ρ. ΦΔΚ ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θσδηθνπνηεκέλν
ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεία απφ ην Γ.Δ.Μ.Η. θηι. αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο). Γηα ηηο
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, απαηηείηαη ππνβνιή ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε
πεξίπησζε αιινδαπψλ θαη ην έγγξαθν έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο/επηηεδεπκαηία (ή/θαη κεηαβνιέο
απηνχ) απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.
εκείσζε :
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηξίηνπ ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα, ν παξέρσλ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πξέπεη λα :
 Να δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ εθνδηαζκέλν κε ηηο
απαξαίηεηεο λφκηκεο άδεηεο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Open top container ρσξεηηθφηεηαο
8m3 θαη 30m3 θαη θαη΄ειάρηζηνλ 4 (ηέζζεξα) ηδηφθηεηα θνξηεγά γηα κεηαθνξά Skip Lift θαη 4
(ηέζζεξα)
ηδηφθηεηα θνξηεγά γηα κεηαθνξά Hook Lift, εθνδηαζκέλα φια κε ηηο απαηηνχκελεο απφ
ην λφκν άδεηεο.
 Να δηαζέηεη επίζεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ γεθπξνπιάζηηγγα κε Πηζηνπνηεηηθφ δηαθξίβσζήο ηεο απφ
εγθεθξηκέλν νξγαληζκφ θαηά ΔΤΓ.
3. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη
κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
4. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ
Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ.
5. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
παξαηείλεη ηνλ ρξφλν εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη΄ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15)
επηπιένλ εκέξεο.

2.
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Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη
ςεπδή ή αλαθξηβή ή δελ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ή δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο
επηινγήο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο
δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
6. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ
Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ
θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο
ζχκβαζεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ
θαηαθπξσηηθή απφθαζε.
7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ.
8. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
9. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. Η απφθαζε γηα
ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε
ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ ην απνδερζεί θαη ν κεηνδφηεο.
Άξζξν 16
Θξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ
Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη:
α) Σελ θαηαθχξσζε ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην αξ.104 ηνπ Ν.4412/16.
β) Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ.
γ) Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ.
Άξζξν 17
Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο
1. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν Γήκνο δελ ηελ
θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
2. Ο Γήκνο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζε δηάζηεκα
εκεξψλ πνπ ζα απνθαζίζεη ν Γήκνο θαη πάλησο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο, απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
3. Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο
θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Άξζξν 18
Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.
Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο, γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ
εθφζνλ δελ έρεη εμαληιεζεί ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα.
Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ζεσξείηαη πιήξσο εθηειεζζείζα εθφζνλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα έρεη εμαληιεζεί, πξηλ ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ νξηδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
Η παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ .
Οη θπξψζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηπρφλ εθπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζην
άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα κειέηε θαη
ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
Άξζξν 19
Ρξόπνο Ξιεξσκήο
1. Η πιεξσκή γίλεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ
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παξαζηαηηθψλ.
2. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία.
Η εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ν.4270/2014 «Αξρέο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Άξζξν 20
Θαλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο – Θξαηήζεηο
Η παξνχζα δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζην ΚΗΜΓΗ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4412/2016. Πεξίιεςε
ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπηεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ ζχκθσλα κε ην Ν.3861/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
θαζψο θαη ζηνλ εκεξήζην ή εβδνκαδηαίν ηχπν.
Σνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.) γηα ηνπο
Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ. θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο.
ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ.
Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ Ν. 3463/2006.
Άξζξν 21
Ρεθκήξην γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία
Η ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε
πεξίπησζε έλσζεο-θνηλνπξαμίαο) έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαθεξφκελε λνκνζεζία.
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄
ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΩΠΖΠ (TEΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 1 θαη ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο
Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:

Α: Νλνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα
(αθ)
- Ολνκαζία: ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 6146
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε/Πφιε/Σαρ. Κσδηθφο: ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 200/ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ/18756
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΓΗΑΒΝΙΑΘΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ
- Σειέθσλν: 213-2074703, 213-2074699
- Ηι. ηαρπδξνκείν: kdiavolaki@gmail.com
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) : www.keratsini-drapetsona.gr
Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): “Αλάζεζε
πεξεζίαο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Απνβιήησλ Δθζθαθώλ Θαηαζθεπώλ θαη Θαηεδαθίζεσλ
(ΑΔΘΘ), Νγθσδώλ απνβιήησλ θαη θιαδεκάησλ ζε πηζηνπνηεκέλν πάξνρν εληόο Λ. Αηηηθήο” CPV
90513000-6
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: ..............................................
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : πεξεζίεο
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: Ζ ζύκβαζε δελ ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη):
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Αξηζκφο δηαθήξπμεο: .................../2018

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ
Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα

Πηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 :
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ)
(εάλ ππάξρεη):

[ ]
[ ]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία
επηρείξεζε3;

Ρξόπνο ζπκκεηνρήο:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο4;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ
έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο
ή θνηλνπξαμίαο.

α) [……]

β) [……]
γ) [……]

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη
αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Ολνκαηεπψλπκν
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο
εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρπδξνκείν:
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ
…):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Πηήξημε:

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΝΟΔΩΛ i

Απάληεζε:

Ο
νηθνλνκηθφο
θνξέαο
ζηεξίδεηαη
ζηηο
ηθαλφηεηεο
άιισλ
νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα
(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη
ζην κέξνο V θαησηέξσ;

[]Ναη []Όρη

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο
Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο
θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε
αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο
πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο,
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε
έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)

πεξγνιαβηθή αλάζεζε :

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο;

[]Ναη []Όρη
Δάλ
λαη
παξαζέζηε
θαηάινγν
ησλ
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη'
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ
ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131
παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε
λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο
κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).
Κέξνο III: Ιόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 5
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε6·
- δσξνδνθία7,8·
- απάηε9·
- ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο10·
- λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο11·
- παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ12.
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Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ13
ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ λαη, αλαθέξεηε15:
α)
Ηκεξνκελία
ηεο
θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη
ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε:

Δάλ
ε
ζρεηηθή
ηεθκεξίσζε
δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή
δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]14
α) Ηκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]

Δάλ
ε
ζρεηηθή
ηεθκεξίσζε
δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή
δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]16
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)17;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ18:

[] Ναη [] Όρη

[……]

Β: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

Ξιεξσκή θόξσλ
αζθάιηζεο:

ή

εηζθνξώλ

θνηλσληθήο Απάληεζε:

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο19,
ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο ;
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο
απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ

[] Ναη [] Όρη

ΦΝΟΝΗ

ΔΗΠΦΝΟΔΠ
ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη
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απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ
θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;20

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 21
[……][……][……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ
λαη,
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
λαΔάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]
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Γ: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα

Ξιεξνθνξίεο
ζρεηηθά
κε
πηζαλή
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ,
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ
δηθαίνπ 22;

[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε
απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]

Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη
φηη:
Α: Θαηαιιειόηεηα

Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Θαηαιιειόηεηα

Απάληεζε

1) Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο
ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα
πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήοii; ηνπ:

[…]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο
ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη δειψζηε
αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Β: Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .

Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Απάληεζε:

1)
Ο
νηθνλνκηθφο
θνξέαο
κπνξεί
λα
ρξεζηκνπνηήζεη
ην
αθφινπζν
ηερληθό
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεοiii, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
ην αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο
ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:

[……..........................]

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ
ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη
ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα
αλαζέζεη
ζε
ηξίηνπο
ππό
κνξθή
ππεξγνιαβίαοiv ην αθφινπζν ηκήκα (δει.
πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:

[……]

[……]

[....……]
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Γ: Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο.
Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ
αλεμάξηεηνπο
νξγαληζκνχο
πνπ
βεβαηψλνπλ
φηη
ν
νηθνλνκηθφο
θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξόηππα
δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Δάλ
ε
ζρεηηθή
ηεθκεξίσζε
δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ
αλεμάξηεηνπο
νξγαληζκνχο
πνπ
βεβαηψλνπλ
φηη
ν
νηθνλνκηθφο
θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη
κε
ηα
απαηηνχκελα
ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
Δάλ
ε
ζρεηηθή
ηεθκεξίσζε
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη

[……] [……]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη

[……] [……]

δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

Κέξνο VI: Ρειηθέο δειώζεηο

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαζηε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε,
λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη24, εθηφο
εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ 25.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
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Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε
ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν
κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η...
[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ
εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

20

ΑΔΑ: 7ΖΑ4ΩΕΣ-96Γ
1 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα
αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
3 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ
θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Ξνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2
εθαηνκκύξηα επξώ.
Κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα
επξώ.
Κεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο
απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη
ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ.
4 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
5 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη
δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
6 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ
2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
7 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο
“δηαθζνξά”.
8 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192
ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΘ 103/Α),

«Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ
Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).

9 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ
48/Α) "Κχξσζε ηεο χκβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ

Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Πξσηνθφιισλ.

10 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη
επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ
απφθαζεο-πιαίζην.
11 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ,
ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α)

“Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο ”.

12 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ,
ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
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πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ
απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
13 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 73 )
14 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
15 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
16 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
17 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ
πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
18 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ
ιήθζεθαλ.
19 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
20
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ
θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο,
φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο
δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά
πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ
αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε
δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ
ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξάο
21 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
22 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ
πεξίπησζε 1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4488/2017 (ΦΔΚ 137/13.09.2017 ηεχρνο Α΄)
23 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα
θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
Ξαξάξηεκα απηό.
24 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
25 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ( δηαδηθηπαθή

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία
απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ – ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ & ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ
ΡΚΖΚΑ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ ΚΔΙΔΡΩΛ
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ & ΡΔΣΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

“Αλάζεζε πεξεζίαο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Απνβιήησλ
Δθζθαθώλ Θαηαζθεπώλ θαη Θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΘΘ), Νγθσδώλ απνβιήησλ
θαη θιαδεκάησλ ζε πηζηνπνηεκέλν πάξνρν εληόο Λ. Αηηηθήο”
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 49.400,36 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%)

Κεξαηζίλη, Μάεο 2018
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ – ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ &
ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ
ΡΚΖΚΑ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ
ΚΔΙΔΡΩΛ
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ &
ΡΔΣΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

“Αλάζεζε
πεξεζίαο
ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο
Απνβιήησλ
Δθζθαθώλ
Θαηαζθεπώλ θαη Θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΘΘ),
Νγθσδώλ απνβιήησλ θαη θιαδεκάησλ ζε
πηζηνπνηεκέλν πάξνρν εληόο Λ. Αηηηθήο”
ΑΟ.ΚΔΙΔΡΖΠ : 7 /2018
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 49.400,36 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%)
Θ.Α. : 20.6142.0008

ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ αλάζεζε ππεξεζίαο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εθζθαθψλ,
θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), Ογθσδψλ απνβιήησλ θαη απνβιήησλ θιαδεκάησλ ζε πηζηνπνηεκέλν
πάξνρν.
Σα απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ είλαη ηα πην βαξηά θαη νγθψδε απφβιεηα πνπ
παξάγνληαη ζηελ Δ.Δ. θαη απνηεινχληαη απφ πιηθά φπσο ζθπξφδεκα, ζίδεξν, ηνχβια, γχςν, μχιν, πιαζηηθά,
ρψκα θαη ινηπά πιηθά πνπ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ.
Σα Α.Δ.Κ.Κ. πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ θαη ησλ δεκνζίσλ
ππνδνκψλ, νιηθή ή κεξηθή θαηεδάθηζε θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ, αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ ή δηακεξηζκάησλ θαη ε
θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νδψλ. Σα Α.Δ.Κ.Κ. έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηελ Δ.Δ. σο έλα ξεχκα απνβιήησλ
κε πξνηεξαηφηεηα δηαρείξηζεο. Σα πιηθά απηά αθνχ αλαθπθισζνχλ, απνθηνχλ κεγάιε αμία θαη
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη σο αδξαλή πιηθά ζε δηάθνξα θαηαζθεπαζηηθά έξγα.
Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ–Γξαπεηζψλαο, είλαη παξαγσγφο απνβιήησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη
θαηεδαθίζεσλ (Α.Δ.Κ.Κ.), νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη θιαδηψλ, ηα νπνία απνξξίπηνπλ εληφο θαη εθηφο θάδσλ
ή εγθαηαιείπνπλ ζηα πεδνδξφκηα νη δεκφηεο. Σα πξντφληα απηά κέρξη ζήκεξα θαηέιεγαλ καδί κε ηα ππφινηπα
αζηηθά απνξξίκκαηα ζην ΥΤΣΑ Φπιήο.
χκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο Δ.Δ. (1999/31), ΚΤΑ 29407/3508/02 απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε αδξαλψλ
πιηθψλ θαη ελ γέλεη κπαδψλ (Α.Δ.Κ.Κ) ζηνπο ΥΤΣΑ θαη επηβάιιεηαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο θαη΄
εθαξκνγή ηνπ Ν. 2939/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 4496/2017 θαη ζχκθσλα κε ηνπο
εηδηθνχο φξνπο ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ 103 (ΦΔΚ 1312/ηεχρνο Β΄/2010) κε ζέκα “Μέηξα, φξνη θαη
πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο
(Α.Δ.Κ.Κ) ”.
Ο ΥΤΣΑ Φπιήο δελ δέρεηαη πιένλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηελ απφξξηςε ησλ Α.Δ.Κ.Κ. , ηα νπνία πιένλ ζα
πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα κεηαθέξνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο,
φπνπ απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά, επεμεξγάδνληαη (δηαινγή θαη ηεκαρηζκφο ) θαη αμηνπνηνχληαη.
Σα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο είλαη θνξείο νη νπνίνη εγθξίλνληαη απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ
Αλαθχθισζεο (Δ.Ο.ΑΝ.), επνπηεχνληαη απφ ην ΤΠΔΝ θαη αλαιακβάλνπλ ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε,
επεμεξγαζία, αλαθχθισζε θαη ηελ ελ γέλεη αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε ησλ κπαδψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ.
Ο Γήκνο καο, γηα ηελ απεπζείαο ζπλεξγαζία ηνπ κε ην πιινγηθφ χζηεκα Αλαθχθισζεο Απνβιήησλ
Δθζθαθψλ, Καηεδαθίζεσλ, Καηαζθεπψλ (Α.Δ.Κ.Κ.), ζα έπξεπε λα δηαζέηεη ηελ αλάινγε άδεηα γηα ηε
δξαζηεξηφηεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. ¨Όκσο, επεηδή δελ δηαζέηεη
ηελ πξναλαθεξφκελε θαη απαηηνχκελε άδεηα, ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε ηδησηηθή εηαηξεία θαηάιιεια
αδεηνδνηεκέλε γηα ηηο εξγαζίεο απηέο.
Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ
147/08.08.2016 ηεχρνο Α’) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
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Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
Κξηηήξην ηεο αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
O πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 49.400,36 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α 20.6142.0008 ηνπ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.

Κεξαηζίλη, Μάηνο 2018
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ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ ΚΖΣ/ΘΝΠ ΡΔ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ – ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ &
ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ
ΡΚΖΚΑ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ
ΚΔΙΔΡΩΛ
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ &
ΡΔΣΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

ΞΑΠΒΑΓΘΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΞΝΙ. ΚΖΣ/ΘΝΠ ΡΔ

“Αλάζεζε
πεξεζίαο
ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο
Απνβιήησλ
Δθζθαθώλ
Θαηαζθεπώλ θαη Θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΘΘ),
Νγθσδώλ απνβιήησλ θαη θιαδεκάησλ ζε
πηζηνπνηεκέλν πάξνρν εληόο Λ. Αηηηθήο”
ΑΟ.ΚΔΙΔΡΖΠ : 7 /2018
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 49.400,36 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%)
Θ.Α. : 20.6142.0008

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ

Η κειέηε απηή αθνξά ηελ αλάζεζε ππεξεζίαο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εθζθαθψλ
θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), νγθσδψλ απνβιήησλ θαη απνβιήησλ θιαδεκάησλ, ζε πηζηνπνηεκέλν
πάξνρν.
Ο Γήκνο καο ζπιιέγεη θαζεκεξηλά πξντφληα εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (κπάδα) ηα νπνία πεξηέρνπλ θαη
άιια είδε απνβιήησλ (ζθνππίδηα, πιαζηηθά θιπ), θαζψο θαη νγθψδε απφβιεηα θαη θιαδέκαηα, κε ηα
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θνξηεγά θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο, ηα νπνία ηα κεηαθέξεη ζε
ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαζφζνλ δελ κπνξεί λα ηα δηαρεηξηζηεί.
Δπεηδή ν Γήκνο καο, δε δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ, δε κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί απεπζείαο κε ην πιινγηθφ χζηεκα Αλαθχθισζεο. Ωο εθ
ηνχηνπ ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε ηδησηηθή εηαηξεία πνπ δηαζέηεη ηηο αλάινγεο άδεηεο θαη εμνπιηζκφ γηα
ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ .
Η αλάδνρνο εηαηξεία ζα ηνπνζεηήζεη θάδνπο (container) ρσξεηηθφηεηαο 8m3, θαηάιιεινπο γηα
απνθνκηδή κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ΔΚΑ θεθαιαίνπ 17, θάδνπο (container) ρσξεηηθφηεηαο
8m3 ή 30m3, θαηάιιεινπο γηα απνθνκηδή κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ΔΚΑ θεθαιαίνπ 20 θαζψο
θαη θάδνπο (container) ρσξεηηθφηεηαο 8m3 ή 30m3 θαηάιιεινπο γηα απνθνκηδή κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ κε ΔΚΑ θεθαιαίνπ 20 02 01, ζε ζεκείν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο &
Αλαθχθισζεο ζηνπο νπνίνπο ζα απνξξίπηνληαη ηα ζπιιερζέληα κε επηθίλδπλα Α.Δ.Κ.Κ., ηα νγθψδε απφβιεηα
θαη ηα θιαδέκαηα.
Όηαλ νη θάδνη ζα γεκίδνπλ, ε Τπεξεζία ζα εηδνπνηεί ηε ζπκβεβιεκέλε εηαηξεία γηα ηελ κεηαθνξά κε
δηθά ηεο νρήκαηα, ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο ζε αδεηνδνηεκέλν ζχζηεκα
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.
Η αλαγλψξηζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ απνβιήηνπ φζνλ αθνξά ηα Α.Δ.Κ.Κ. ζα γίλεηαη θαηά ηελ παξαιαβή
ηνπ απνβιήηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, ε νπνία θαη ζα εθδίδεη θαη ην αληίζηνηρν
δπγνιφγην, ην νπνίν ζα απνηειεί θαη έλα απφ ηα παξαζηαηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ.
Η αλάδνρνο εηαηξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο γεθπξνπιάζηηγγα, δηαπηζηεπκέλε κε
πηζηνπνηεηηθφ δηαθξίβσζήο ηεο απφ εγθεθξηκέλν νξγαληζκφ.
Η πηζηνπνίεζε ηεο απνδεκίσζεο ηνπ αλαδφρνπ, γηα ηηο παξερφκελεο εξγαζίεο παξαιαβήο, αμηνπνίεζεο θαη
αλαθχθισζεο ησλ Α.Δ.Κ.Κ. , ησλ νγθσδψλ απφβιεησλ θαη ησλ θιαδεκάησλ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε
δπγνινγίνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ε δηαθνξά ζην βάξνο ηνπ θνξηεγνχ άδεην θαη γεκάην.
Η πηζηνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο παξερφκελεο εξγαζίεο παξαιαβήο, αμηνπνίεζεο θαη απφξξηςεο ζηνλ
ΥΤΣΑ Άλσ Ληνζίσλ ησλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη επίζεο κε ηελ πξνζθφκηζε δπγνινγίνπ φπνπ
ζα θαίλεηαη ε δηαθνξά ζην βάξνο ηνπ θνξηεγνχ άδεην θαη γεκάην.
Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα αλαθπθιψλεη ή λα αμηνπνηεί θαη΄ ειάρηζην ην 30% ηεο παξαιεθζείζαο
κεληαίαο πνζφηεηαο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ ΑΔΚΚ κε βάζε ηελ ππ΄ αξηζκφ 36259/1757/Δ 103/ Κνηλή
Τπνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ Β΄/1313/24-08-2010).

Νη δηαγσληδόκελνη πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ:
1. Σελ απαηηνχκελε απφ ηνλ λφκν άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, γηα ηνπο θσδηθνχο ΔΚΑ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο.
2. Να είλαη θαηαρσξεκέλνη (ζπιινγή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία) ζην Μεηξψν Γηαρείξηζεο Με
Δπηθηλδχλσλ ηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΝ.
3. Να δηαζέηνπλ επίζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηεο δηεζλνχο
ζεηξάο ISO 9001 θαζψο θαη ISO 14001 θαη 18001 ή ηζνδχλακα απηψλ.
4. Να δηαζέηνπλ επίζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνλ θαηάιιειν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηερληθφ
πξνζσπηθφ εθνδηαζκέλν κε ηηο απαξαίηεηεο λφκηκεο άδεηεο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
Open top container ρσξεηηθφηεηαο 8m3
θαη 30m3 θαη θαη΄ειάρηζηνλ 4 (ηέζζεξα) ηδηφθηεηα
θνξηεγά γηα κεηαθνξά Skip Lift θαη 4 (ηέζζεξα) ηδηφθηεηα θνξηεγά γηα κεηαθνξά Hook Lift,
εθνδηαζκέλα φια κε ηηο απαηηνχκελεο απφ ην λφκν άδεηεο.
5. Να δηαζέηνπλ επίζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο γεθπξνπιάζηηγγα κε
Πηζηνπνηεηηθφ δηαθξίβσζήο ηεο απφ εγθεθξηκέλν νξγαληζκφ θαηά ΔΤΓ.
6. Να δηαζέηνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο θαη
κνλάδαο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ν. Αηηηθήο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο θσδηθνχο
ΔΚΑ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο.
7. Να είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε εγθεθξηκέλν πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ.
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ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ

ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ

O
ΓΗΔΘΛΡΖΠ

ΓΔΩΟΓΗΑ ΓΟΖΓΝΟΑΘΝ
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΔ

ΒΗΘΡΩΟΗΑ ΘΗΝΠΝΓΙΝ
ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ ΚΖΣ/ΘΝΠ

ΞΑΠΒΑΓΘΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΞΝΙ. ΚΖΣ/ΘΝΠ ΡΔ

ΡΔ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ – ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ

“Αλάζεζε
πεξεζίαο
ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο
Απνβιήησλ
Δθζθαθώλ
Θαηαζθεπώλ θαη Θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΘΘ),
Νγθσδώλ απνβιήησλ θαη θιαδεκάησλ ζε
πηζηνπνηεκέλν πάξνρν εληόο Λ. Αηηηθήο”
ΑΟ.ΚΔΙΔΡΖΠ : 7 /2018

ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ &
ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ
ΡΚΖΚΑ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ
ΚΔΙΔΡΩΛ
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ &
ΡΔΣΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 49.400,36 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%)
Θ.Α. : 20.6142.0008

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
CPV 90513000-6
Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

1

Μεηαθνξά Α.Δ.Κ.Κ. ή νγθσδψλ
απνβιήησλ κε θάδν 8m 3 (Κφζηνο αλά
δξνκνιφγην)
Μεηαθνξά νγθσδψλ απνβιήησλ θαη
θιαδεκάησλ κε θάδν 30m3
( Κφζηνο αλά δξνκνιφγην)
Δλνίθην θάδνπ 8 m3 (Ηκεξήζην θφζηνο)
Δλνίθην θάδνπ30 m3 (Ηκεξήζην θφζηνο)
Γηαρείξηζε Α.Δ.Κ.Κ. κε θσδηθνχο ΔΚΑ :
17 01 07, 17 06 04, 17 08 02
Γηαρείξηζε ζχκκεηθησλ απνβιήησλ
θαηαζθεπψλ, επηζθεπψλ, αλαθαηλίζεσλ
κε θσδηθνχο ΔΚΑ: 17 09 04,17 02 01
Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθψλ κε

2

3
4
5
6

7

ΚΝΛΑΓΑ
ΚΔΡΟΖΠΖΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑΓΝΠ
(ζε επξώ)

ΓΑΞΑΛΖ
(ζε επξώ)

Σεκάρην

150

100,00

15.000,00

Σεκάρην

80

130,00

10.400,00

Σεκάρην
Σεκάρην

150
80

1,00
6,00

150,00
480,00

Σφλνο

200

7,90

1.580,00

Σφλνο

920

10,85

9.982,00
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8

9

10
11

θσδηθνχο ΔΚΑ: 17 05 06, 17 05 04, 17
03 02
Γηαρείξηζε απνβιήησλ κε θσδηθνχο ΔΚΑ
:
17 01 01, 10 13 14, 17 03 02
Γηαρείξηζε ζχκκεηθησλ απνβιήησλ κε
θσδηθνχο ΔΚΑ :17 01 02, 17 01 03, 01
04 13
Γηαρείξηζε θιαδεκάησλ κε θσδηθφ ΔΚΑ :
20 02 01
Γηαρείξηζε νγθσδψλ απνβιήησλ κε
θσδηθφ ΔΚΑ : 20 03 07

Σφλνο

20

1,95

39,00

Σφλνο

20

2,55

51,00

Σφλνο

20

5,05

101,00

Σφλνο

1

31,00

31,00

Σφλνο

25

81,00

2.025,00

ΠΛΝΙΝ

39.839,00

ΦΞΑ 28%

9.561,36

ΓΔΛΗΘΝ
ΠΛΝΙΝ
49.400,36
Οη πνζφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη θαζαξά ελδεηθηηθέο θαη εμππεξεηνχλ ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε
θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαζέζηκε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ.
Ωο εθ ηνχηνπ νη αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο δελ είλαη δεζκεπηηθέο, αιιά εθφζνλ απαηηεζεί κπνξνχλ λα
απμνκεηψλνληαη ρσξίο φκσο λα ηξνπνπνηεζνχλ νη ηηκέο κνλάδνο θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο.

Κεξαηζίλη, Μάηνο 2018
Ζ

Ζ

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ

ΠΛΡΑΜΑΠΑ

ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ

O

ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ

ΓΗΔΘΛΡΖΠ

ΓΔΩΟΓΗΑ ΓΟΖΓΝΟΑΘΝ
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΔ

ΒΗΘΡΩΟΗΑ ΘΗΝΠΝΓΙΝ
ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ
ΚΖΣ/ΘΝΠ ΡΔ

ΞΑΠΒΑΓΘΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΞΝΙ. ΚΖΣ/ΘΝΠ ΡΔ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ – ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ &
ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ
ΡΚΖΚΑ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ
ΚΔΙΔΡΩΛ
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ &
ΡΔΣΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

“Αλάζεζε
πεξεζίαο
ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο
Απνβιήησλ
Δθζθαθώλ
Θαηαζθεπώλ θαη Θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΘΘ),
Νγθσδώλ απνβιήησλ θαη θιαδεκάησλ ζε
πηζηνπνηεκέλν πάξνρν εληόο Λ. Αηηηθήο”
ΑΟ.ΚΔΙΔΡΖΠ : 7 /2018
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 49.400,36 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%)
Θ.Α. : 20.6142.0008

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ

ΑΟΘΟΝ 1ν
Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ αλάζεζε ππεξεζίαο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αδξαλψλ νηθνδνκηθψλ
πιηθψλ (ΑΔΚΚ), νγθσδψλ απνβιήησλ θαη θιαδεκάησλ ζε πηζηνπνηεκέλν πάξνρν.
O πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 49.400,36 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ 20.6142.0008 ηνπ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
ΑΟΘΟΝ 2ν
Ηζρύνπζα Λνκνζεζία
Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο :
 Σεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ
Α 114/8.6.2006), φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
Ν. 3731/2008 θαη
δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016.
 Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ
Α 114/8.6.2006), φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007 .
 Σα άξζξα 58 θαη 72, ηνπ Ν.3852/2010«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» .
 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηδίσο ησλ άξζξσλ
7 θαη 13 έσο 15.
 Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα»
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Σελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»
 Σνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
 Σνπ Ν.4555/2018 [Πξφγξακκα ΚΛΔΙΘΔΝΗ I ]
 Σελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/10 (ΦΔΚ 1312 Β/24-8-2010) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)» θαη
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ην Ν. 4042/12 (ΦΔΚ 24Α/13-2-12) «Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε κε ηελ
Οδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία
2008/98/ΔΚ – Ρχζκηζε Θεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο»

ΑΟΘΟΝ 3ν
Ππκβαηηθά Πηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο είλαη :
α) Σερληθή Έθζεζε
β) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
γ) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
δ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
ε) Έληππν Πξνζθνξάο
ΑΟΘΟΝ 4Ν
Θαλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο – Θξαηήζεηο
Η παξνχζα δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζην ΚΗΜΓΗ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4412/2016. Πεξίιεςε
ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπηεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ ζχκθσλα κε ην Ν.3861/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
θαζψο θαη ζηνλ εκεξήζην ή εβδνκαδηαίν ηχπν.
Σνλ αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.) γηα ηνπο
Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ. θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο.
ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ.
Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ Ν. 3463/2006.
ΑΟΘΟΝ 5Ν
Ρεθκήξην γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία
Η ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε
πεξίπησζε έλσζεο-θνηλνπξαμίαο) έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαθεξφκελε λνκνζεζία.
ΑΟΘΟΝ 6ν
Θξηηήξην επηινγήο αλαδόρνπ
Σν θξηηήξην ηεο επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. Αλάδνρνο ζα αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε
πξνζθνξά ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. Πξνζθνξά
πνπ ζα γίλεηαη γηα κέξνο ησλ εξγαζηψλ δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή.

ΑΟΘΟΝ 7ν
Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηειηθά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο,
ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο
άιιε πιεξσκή ή απνδεκίσζε. Γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε κηαο απφ απηέο, ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη :
 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο , δειαδή ηα κηζζψκαηα,
ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ε επηβάξπλζε ιφγσ εκεξαξγηψλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε
δηάθνξεο αηηίεο, νη δαπάλεο παξαιαβήο κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο ησλ θάδσλ, νη δαπάλεο
εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξά ηνπο.
 Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο.
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Οη δαπάλεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα θάζε είδνπο εξγαζίαο πιηθψλ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο ηνπο θαη
κε ηηο κεηαθνξέο ηνπο κε θάζε κέζν απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη
θάζε πιηθνχ πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά ελδερνκέλσο απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε ζπληέιεζε
θάζε εξγαζίαο.
Οη ηπρφλ δαπάλεο θάζε είδνπο αζθάιηζεο ησλ πιηθψλ θαη απνδεκίσζεο γηα ηελ πξνζσξηλή θαηάιεςε
έθηαζεο γηα ηελ κεηαθνξά ή απνζήθεπζή ηνπο.
Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη.

ΑΟΘΟΝ 8Ν
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο
ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 9ν
πνγξαθή Πύκβαζεο
ηνλ αλάδνρν πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε. Ο Γήκνο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζε δηάζηεκα εκεξψλ πνπ ζα απνθαζίζεη ν Γήκνο θαη
πάλησο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο
πξφζθιεζεο.
ΑΟΘΟΝ 10ν
Κεραληθόο Δμνπιηζκόο
Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο (κεηαθνξηθά κέζα) αλ δελ δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζα επξίζθεηαη κε κέξηκλα θαη
δαπάλεο απηνχ, ρσξίο ν Γήκνο λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε.
ΑΟΘΟΝ 11ν
Δπζύλεο – πνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ
O αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ ηνπ, παίξλεη ηα απαξαίηεηα
κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζε θάζε ηξίην, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ
παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο απηνχο. Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην απαηηνχκελν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ
παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ.
ε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβαξπλζεί ν εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ
πξνθαινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζα ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε
έξγα δεκνζίνπ, Γήκσλ θαη ζε θάζε θχζεσο θνηλσθειή έξγα .
H δαπάλε γηα ηα αζθάιηζηξα ζην ζχλνιν ηνπο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν δειαδή
εξγνδνηηθή εηζθνξά θαη εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ βαξχλεη απηφλ.
ΑΟΘΟΝ 12ν
Δθηέιεζε ηεο Δξγαζίαο
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη ηαρχηαηε απνκάθξπλζε ησλ θάδσλ κε ηα
απνξξίκκαηα φπνηε θαιείηαη θαη απφ ρψξνπο πνπ ηνπ ππνδεηθλχεη ε ππεξεζία Καζαξηφηεηαο. Δπίζεο ζε θάζε
απνκάθξπλζε θάδνπ ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά θαζψο θαη κε ηελ έθδνζε ησλ
ηηκνινγίσλ ζα επηζπλάπηνληαη βεβαηψζεηο δηαρείξηζεο – αλαθχθισζεο ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ νγθσδψλ
ή Α.Δ.Κ.Κ.
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ΑΟΘΟΝ 13ν
Ρξόπνο Ξιεξσκήο
Η πιεξσκή γίλεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ
παξαζηαηηθψλ. Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο
δειαδή 49.400,36 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. Σν θάζε θνξά ρξεκαηηθφ ππφινηπν κπνξεί λα
δηαηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζπκθσλεκέλεο αλά είδνο ηηκέο ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ηηο ελδεηθηηθά
αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο θάζε είδνπο.
ΑΟΘΟΝ 14ν
Αλαζεώξεζε ηηκώλ
Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηαδήπνηε ιφγν ή αηηία αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη
ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 15ν
Γηάξθεηα ζύκβαζεο
Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.
Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο, γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ
εθφζνλ δελ έρεη εμαληιεζεί ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα.
Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ζεσξείηαη πιήξσο εθηειεζζείζα εθφζνλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα έρεη εμαληιεζεί, πξηλ ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ νξηδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
ΑΟΘΟΝ 16ν
Δθρώξεζε
Ο αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε
ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο.
ΑΟΘΟΝ 17ν
Δπίιπζε δηαθνξώλ
Οη δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ή ζηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα Πεηξαηά.

Κεξαηζίλη, Μάηνο 2018
Ζ

Ζ

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ

ΠΛΡΑΜΑΠΑ

ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ

O

ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ

ΓΗΔΘΛΡΖΠ

ΓΔΩΟΓΗΑ ΓΟΖΓΝΟΑΘΝ
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΔ

ΒΗΘΡΩΟΗΑ ΘΗΝΠΝΓΙΝ
ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ
ΚΖΣ/ΘΝΠ ΡΔ

ΞΑΠΒΑΓΘΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΞΝΙ. ΚΖΣ/ΘΝΠ ΡΔ
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“Αλάζεζε πεξεζίαο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Απνβιήησλ Δθζθαθώλ Θαηαζθεπώλ θαη
Θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΘΘ), Νγθσδώλ απνβιήησλ θαη θιαδεκάησλ ζε πηζηνπνηεκέλν πάξνρν εληόο
Λ. Αηηηθήο”
ΔΛΡΞΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

1

Μεηαθνξά Α.Δ.Κ.Κ. ή νγθσδψλ
απνβιήησλ κε θάδν 8m 3 (Κφζηνο αλά
δξνκνιφγην)
Μεηαθνξά νγθσδψλ απνβιήησλ θαη
θιαδεκάησλ κε θάδν 30m3
( Κφζηνο αλά δξνκνιφγην)
Δλνίθην θάδνπ 8 m3 (Ηκεξήζην θφζηνο)
Δλνίθην θάδνπ30 m3 (Ηκεξήζην θφζηνο)
Γηαρείξηζε Α.Δ.Κ.Κ. κε θσδηθνχο ΔΚΑ :
17 01 07, 17 06 04, 17 08 02
Γηαρείξηζε ζχκκεηθησλ απνβιήησλ
θαηαζθεπψλ, επηζθεπψλ, αλαθαηλίζεσλ
κε θσδηθνχο ΔΚΑ: 17 09 04,17 02 01
Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθψλ κε
θσδηθνχο ΔΚΑ: 17 05 06, 17 05 04, 17
03 02
Γηαρείξηζε απνβιήησλ κε θσδηθνχο ΔΚΑ
:
17 01 01, 10 13 14, 17 03 02
Γηαρείξηζε ζχκκεηθησλ απνβιήησλ κε
θσδηθνχο ΔΚΑ :17 01 02, 17 01 03, 01
04 13
Γηαρείξηζε θιαδεκάησλ κε θσδηθφ ΔΚΑ :
20 02 01
Γηαρείξηζε νγθσδψλ απνβιήησλ κε
θσδηθφ ΔΚΑ : 20 03 07

2

3
4
5
6

7

8

9

10
11

ΚΝΛΑΓΑ
ΚΔΡΟΖΠΖΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

Σεκάρην

150

Σεκάρην

80

Σεκάρην
Σεκάρην

150
80

Σφλνο

200

Σφλνο

920

Σφλνο

20

Σφλνο

20

Σφλνο

20

Σφλνο

1

Σφλνο

25

ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑΓΝΠ
(ζε επξώ)

ΓΑΞΑΛΖ
(ζε επξώ)

ΠΛΝΙΝ
ΦΞΑ 28%
ΓΔΛΗΘΝ
ΠΛΝΙΝ
Κεξαηζίλη,

2018

Ο/Η ΠΡΟΦΔΡΩΝ/ΟΤΑ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ
-------------Γ/ΛΠΖ : ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
ΡΚΖΚΑ:ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ & ΑΞΝΘΖΘΩΛ
ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 200 – Ρ.Θ. 18756
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γηαβνιάθε Αηθαηεξίλε
ΡΖΙ: 213-2074703
FAX: 210-4633375

ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ
ΑΟ. ΞΟΩΡ.

ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ
δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε δεκφζηα ζχκβαζε
ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Αλάζεζε πεξεζίαο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ Δθζθαθώλ
Θαηαζθεπώλ θαη Θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΘΘ), Νγθσδώλ απνβιήησλ θαη θιαδεκάησλ ζε πηζηνπνηεκέλν
πάξνρν εληόο Λ. Αηηηθήο”
πξνυπνινγηζκνχ 49.400,36 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η δαπάλε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 20.6142.0008 θαη ηίηιν «Αλάζεζε
ππεξεζίαο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αδξαλώλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ (ΑΔΘΘ) ζε πηζηνπνηεκέλν
πάξνρν» ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, 1νο
φξνθνο, ζηελ Αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηηο 10/10/2018 εκέξα Ρεηάξηε θαη ε παξαιαβή ησλ
πξνζθνξψλ ζα αξρίζεη ζηηο 11.00 π.κ θαη ζα ιήμεη ζηηο 11.30 π.κ.
ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο, λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη
αιινδαπά, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε
ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ΚεξαηζηλίνπΓξαπεηζψλαο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: www.keratsini-drapetsona.gr.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηελ ηαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε: Δι. Βεληδέινπ 200 Σ.Κ. 18756, 2νο φξνθνο Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Απνζεθψλ ηειέθσλα: 2132074699, 213-2074703, Fax: 210-4633375, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο
δηαθήξπμεο.
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ
Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ (407)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Κεξαηζίλη 25-9-2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΗΜΑΡΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΥΡΗΣΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ
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i

Επηζεκαίλεηαη όηη ζύκθωλα κε ηο δεύηερο εδάθηο ηοσ άρζροσ 78 “Όζολ αθορά ηα θρηηήρηα ποσ
ζτεηίδοληαη κε ηοσς ηίηιοσς ζποσδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά προζόληα ποσ ορίδοληαη ζηελ περίπηωζε ζη΄ ηοσ
Μέροσς ΙΙ ηοσ Παραρηήκαηος ΧΙΙ ηοσ Προζαρηήκαηος Α΄ ή κε ηελ ζτεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηρία, οη
οηθολοκηθοί θορείς, κπορούλ ωζηόζο λα βαζίδοληαη ζηης ηθαλόηεηες άιιωλ θορέωλ κόλο εάλ οη ηειεσηαίοη ζα
εθηειέζοσλ ηης εργαζίες ή ηης σπερεζίες γηα ηης οποίες απαηηούληαη οη ζσγθεθρηκέλες ηθαλόηεηες.”
ii

Όπως περηγράθεηαη ζηο Παράρηεκα XI ηοσ Προζαρηήκαηος Α, οι οικονομικοί υορείς από ορισμένα
κράτη μέλη ουείλοσν να σσμμορυώνονται με άλλες απαιτήσεις ποσ καθορίζονται στο Παράρτημα
αστό.
iii

Όζολ αθορά ηο ηετληθό προζωπηθό ή ηης ηετληθές σπερεζίες ποσ δελ αλήθοσλ άκεζα ζηελ επητείρεζε
ηοσ οηθολοκηθού θορέα, αιιά ζηωλ οποίωλ ηης ηθαλόηεηες ζηερίδεηαη ο οηθολοκηθός θορέας, όπως
θαζορίδεηαη ζηο κέρος II, ελόηεηα Γ, πρέπεη λα ζσκπιερώλοληαη τωρηζηά έλησπα ΤΕΥΔ.
iv

Επηζεκαίλεηαη όηη εάλ ο οηθολοκηθός θορέας έτει αποθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηες ζύκβαζες ζε
ηρίηοσς σπό κορθή σπεργοιαβίας και ζηερίδεηαη ζηης ηθαλόηεηες ηοσ σπεργοιάβοσ γηα ηελ εθηέιεζε ηοσ ελ
ιόγω ηκήκαηος, ηόηε ζα πρέπεη λα ζσκπιερωζεί τωρηζηό ΤΕΥΔ γηα ηοσς ζτεηηθούς σπεργοιάβοσς, βιέπε
κέρος ΙΙ, ελόηεηα Γ αλωηέρω.
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