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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης
Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ν.Πλαστήρα 6

Πόλη

Κομοτηνή

Ταχυδρομικός Κωδικός

69132

Χώρα1

ΕΛΛΑΔΑ
2

Κωδικός ΝUTS

EL513

Τηλέφωνο

25310 81400

Φαξ

2531081694

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@diaamath.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες3

Βογιατζής Γεώργιος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.diaamath.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

4

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 ΦΟΔΣΑ ΑΕ και ανήκει στην κατηγορία του άρθρου 14, παρ. 1, περ. δβ του Ν.
4170/2014. 6
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Διαχείριση Απορριμμάτων.

1
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
Αναφέρεται το είδος της Α.A., π.χ. Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου
κλπ. και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης,
Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14
του ν. 4270/14.
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
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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.9
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας
ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(άρθρο 27 παρ.1 & 4 του Ν. 4412/2016).
Χρηματοδότηση της σύμβασης10
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών διάθεσης των απορριμμάτων
στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση του Χώρου
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μέχρι 4 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης να δώσει εντολή στον Ανάδοχο για την επεξεργασία των εισερχόμενων
απορριμμάτων με δικό του εξοπλισμό και την υγειονομική ταφή του υπολείμματος. Εντός δύο μηνών από
την εντολή αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει εγκαταστήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να
ξεκινήσει την επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΤΔ. Πιο
αναλυτικά, τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου
περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού που συνοδεύουν την παρούσα Διακήρυξη.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και
αποβλήτων) και συμπληρωματικού 90530000-1 (Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων).
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ ανέρχεται σε 2.821.139,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Στο βαθμό που η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. κάνει χρήση του δικαιώματος απαίτησης της επεξεργασίας πριν την
ταφή τότε ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την επεξεργασία και ταφή του υπολείμματος ανέρχεται σε
8.084.872,34 ευρώ πλέον ΦΠΑ (υποθέτουμε ότι η εντολή στον ανάδοχο για επεξεργασία των εισερχόμενων
απορριμμάτων θα δοθεί μέχρι το τέλος του τετραμήνου από την υπογραφή της σύμβασης). Η αμοιβή του
αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας θα είναι ανά τόνο απορριμμάτων που εισέρχεται στην
εγκατάσταση.
Η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα:


8
9

10

12 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων πλέον ΦΠΑ για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ

Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα
έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ ν. 4412/2016
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40 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων πλέον ΦΠΑ για την επεξεργασία των
απορριμμάτων και την ταφή του υπολείμματος.

Η ετήσια ποσότητα των εισερχομένων απορριμμάτων υπολογίζεται στους 94.000 τόνους περίπου. Η
ποσότητα αυτή μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις τρέχουσες κατά περίπτωση συνθήκες (π.χ.
ανακύκλωση, αυξομείωση πληθυσμού, κ.α.). Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ.
Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 132 του 4412/2016.
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής
του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ως προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζονται
οι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως11:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

11

12
13

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 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»,14

-

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 ”15,

-

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)16

-

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών17

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 18,

-

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”19

-

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»20, της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

14
15
16

17

18
19

20

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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-

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 »21

-

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.),22

-

Της αριθ. 12 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 290/2015 με ΑΔΑ 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΒ) με θέμα
«Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης» και τις διευκρινίσεις επί της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης (αριθ.
2756/23-05-2017 έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ).

-

Της αριθ. 13 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 295/2015 με ΑΔΑ ΨΤΜ2ΟΞΤΒ-ΗΞ4) με θέμα
«Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας».

-

Της αριθ. 15 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 161/2016 με ΑΔΑ ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) με θέμα
«Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» του άρθρου 79 παρ.
4 του ν. 4412/2016 (Α 147).

-

Της αριθ. 17 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 181/2016 με ΑΔΑ ΩΕ7ΤΟΞΤΒ-Ε7Ω) με θέμα
«Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων».

-

Της αριθ. 19 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 31/2017 με ΑΔΑ 7ΗΡ1ΟΞΤΒ-ΟΘΞ) με θέμα
«Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147)
«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ».

-

Της αριθ. 22 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 44/2017 με ΑΔΑ 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) με θέμα
«Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους».

-

Του αριθ. 3367/29-05-2017 εγγράφου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με την υπογραφή του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.

-

Το αριθ. πρωτ. 3468/30-05-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ) με θέμα «Ενημέρωση
για τη δημοσίευση του Ν. 4472/2016, τροποποίηση διατάξεων Ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ».

-

Της με αρ. Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ.

-

Της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'), «Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)».

-

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

-

Της αριθμ. 121/7-19/07/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης ανάληψης
υποχρέωσης, έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού.

21

22

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
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/08/2017 και ώρα 15:0023
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 31/08/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
Η ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι η 28/7/2017.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 31/7/2017.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης24

Προκήρυξη25 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21/07/2017
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 26

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 27.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.28 : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 44301
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 29 30 31, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : όπως εστάλη με το αρ. πρωτ. 6625/21-07-2017 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ
προς τις εφημερίδες με fax και email 1. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, 3. O ΧΡΟΝΟΣ, 4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, και 5. ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.
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 ή θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.diaamath.gr .

23

24
25

26

27

28
29

30

31

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου
Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός
48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της απόφασης της
παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379§3 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται
στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 31/12/2017, οπότε και καταργείται, πρβλ άρθρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο
5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59 και
82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020,
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
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Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο .

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς 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. 289924-2017-EL Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017/S 141-289924).





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



το σχέδιο της σύμβασης

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

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 συστήματος36.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων-Επιτόπια επίσκεψη
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο37. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Κρίνεται σκόπιμο οι προσφέροντες να έχουν ίδια αντίληψη της κατάστασής του, προκειμένου να είναι σε
θέση να συντάξουν την τεχνική τους προσφορά και να αξιολογήσουν την κατάσταση για τη σύνταξη της
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
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των
ενδιαφερομένων.
Πρβλ την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
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οικονομικής τους προσφοράς. Για τον λόγο αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι οικονομικοί φορείς
έχουν πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται με έγγραφο της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας που θα χορηγείται άμεσα και θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο
των δικαιολογητικών συμμετοχής. Η επιτόπια επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, ύστερα από έγγραφο
αίτημα του ενδιαφερομένου που υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής προσφορών. Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης εκάστου ενδιαφερομένου ορίζεται με το
απαντητικό έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΔΙΑΜΑΑΘ ΑΑΕ. Σε περίπτωση κοινοπραξιών ή
συμπράξεων εταιρειών την επιτόπια επίσκεψη μπορεί να την πραγματοποιήσει ένα από τα μέλη της.
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 προθεσμιών38.
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.39
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).40
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή
τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

38

39
40

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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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα41.
2.1.5 Εγγυήσεις42
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.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα του Παραρτήματος V.
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
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.43

41
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
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες

Σελίδα 13

17PROC001768179 2017-07-28
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή44 για την υποβολή προσφοράς45. Η Α.Α. μπορεί να
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων 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.46
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής47
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής48, που ανέρχεται στο
ποσό των ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ευρώ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ λεπτών
(161.697,45 €) 49. Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο στην παρούσα
υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών,
και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.4. δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού50
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

44
45

46
47
48

49

50

μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς
της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ.
1α ν. 4412/2016)
Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου
72 ν. 4412/2016).
Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
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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
λόγους51:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

51

Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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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 τους52.
2.2.3.3. Αποκλείεται53 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας54,
(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,

52

53

54

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
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά
συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού
της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4).
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές
της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και
τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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(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.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)55.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.456 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 57.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής58
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας59
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι
Υπηρεσιών διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων .
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Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
Όπως προηγούμενη υποσημείωση
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75
παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη
διακήρυξη.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια60
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται61 να διαθέτουν:
α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τα τελευταία τρία έτη ίσο ή μεγαλύτερο του 1.000.000 €.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα62
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται63 :
α) να διαθέτουν εμπειρία κατά την τελευταία 5 ετία σε λειτουργία τουλάχιστον 2 ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ, ο ένας
τουλάχιστον θα πρέπει να έχει δυναμικότητα άνω των 60.000 τόνων ετησίως και να έχει συμπληρωθεί
τουλάχιστον ένα έτος λειτουργίας από τον διαγωνιζόμενο.
β) να διαθέτουν κατά τα τελευταία 5 έτη εμπειρία, σε λειτουργία τουλάχιστον δύο μονάδων μηχανικής
διαλογής – κομποστοποίησης μικτών απορριμμάτων.
Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει την εμπειρία Α και Β αυτοτελώς ή αν είναι από συμμετοχή σε Κ/Ξ, η
συμμετοχή του πρέπει να μην υπολείπεται του 40%. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι Κ/Ξ τα μέλη
του αθροιστικά πρέπει να διαθέτουν την ανωτέρω εμπειρία.
Η εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών .
γ) πρέπει να διαθέτουν ομάδα έργου με τα εξής προσόντα:
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Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις
συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται,
περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα
κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3
τελευταία έτη) , είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη
μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Όπως υποσημείωση ανωτέρω
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από
τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις
απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών η
επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή
τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας
τους.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε
συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς
φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις
πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά
παραδείγματα.
Όπως υποσημείωση ανωτέρω
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Μηχανικό ΠΕ (Χημικός ή Μηχανολόγος ή Περιβάλλοντος) με 3ετή εμπειρία σε λειτουργία ΧΥΤ



Μηχανικό ΠΕ (Χημικός ή Μηχανολόγος ή Περιβάλλοντος) με 3ετή εμπειρία σε λειτουργία
εγκατάστασης επεξεργασίας απορριμμάτων

Οι εμπειρίες της ομάδας έργου πρέπει να αποδεικνύονται με ανάλογα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης64
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο,
β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001: 2004 ή ισοδύναμο
γ) Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 ή
ισοδύναμο
στο πεδίο της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
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 αυτούς65. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες66.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 67.
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 ΙΙΙ , το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ68 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 169 Ειδικά για τα
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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)
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.
Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
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κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα
απαιτούμενα αποδεικτικά στην φάση της κατάθεσης προσφορών.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα70
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. 4412/201671.
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)72.
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 2.2.3.473.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν74.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά75:
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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
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
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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
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών76, 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
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 77.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:
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου επαγγελματικού φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που να είναι συναφές με το δημοπρατούμενο
αντικείμενο, συνοδευόμενη από ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το
ειδικό επάγγελμά τους.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στις περιπτώσεις όπου
η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσίες. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο διαγωνιζόμενος
δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού (ή που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του
ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους),τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον
κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις78 . Εάν ο οικονομικός φορέας,
για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.79
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας για την οποία υποβάλλει την προσφορά, και θα
αναφέρεται ο κατάλογος σχετικών υπηρεσιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται την τελευταία 5ετία από τον
υποψήφιο (όπως περιγράφονται παραπάνω στο άρθρο 2.2.6), με αναφορά στην αξία της σύμβασης, το
αντικείμενό της, τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων, τους εργοδότες, τα ποσοστά συμμετοχής
στον ανάδοχο της σύμβασης, τη δυναμικότητα του ΧΥΤ , συνοδευόμενη εάν μεν ο αποδέκτης είναι
αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο
αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του φορέα αυτού συνοδευόμενη από αντίγραφο της
σχετικής Σύμβασης ή εάν δεν υφίσταται έγγραφη σύμβαση τιμολόγια 80
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
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Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος
XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα
(ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση,
στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.
Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος
XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
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αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας για την οποία υποβάλλει την προσφορά, στην οποία
θα δηλώνεται η ομάδα έργου και τα επαγγελματικά προσόντα έκαστου (όπως περιγράφεται παραπάνω στο
άρθρο 2.2.6.), συνοδευόμενη από Υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της συνεργασίας και από στοιχεία που
αποδεικνύουν τα επαγγελματικά προσόντα (πτυχίο,πιστοποιητικά/βεβαιώσεις εμπειρίας).
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:


Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο, το οποίο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού
να προέρχεται από διαπιστευμένο φορέα και να αφορά στο πεδίο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο, το οποίο θα πρέπει επί
ποινή αποκλεισμού να προέρχεται από διαπιστευμένο φορέα και να αφορά στο πεδίο διαχείρισης
στερεών αποβλήτων
 Πιστοποιητικό Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά OHSAS 18001 ή ισοδύναμο, το οποίο θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προέρχεται από διαπιστευμένο φορέα και να αφορά στο πεδίο
διαχείρισης στερεών αποβλήτων
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 καταλόγους81 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 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.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.82

81
82

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης83
Κριτήριο ανάθεσης84 της Σύμβασης85 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής86, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Περιγραφή κριτηρίου

Βάρος
(βi)

1. Επάρκεια και καταλληλότητα προτεινόμενου εξοπλισμού

20%

2. Κανονισμός λειτουργίας

10%

3. Οργανόγραμμα-στελέχωση ομάδας έργου

10%

4. Τεχνική έκθεση λειτουργίας ΧΥΤΑ

10%

5. Επάρκεια και καταλληλότητα εγκαταστάσεων κομποστοποίησης

10%

6. Οργάνωση λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας στραγγιδίων

10%

7. Σχεδιασμός λειτουργίας ΧΥΤΑ-Σχέδιο πλήρωσης κυττάρου

10%

8. Πληρότητα προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και

20%

επιστημονική τεκμηρίωση περιβαλλοντικής προστασίας του χώρου
Σύνολο συντελεστών βαρύτητας

100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 87
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς88.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

83

84

85

86

87
88

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου
86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές
που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου
να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86).
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης
αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή
το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη
βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

Σελίδα 24

17PROC001768179 2017-07-28
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 + … + σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο :
ΟΠ/U (όπου ΟΠ η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου και U η βαθμολογία αντίστοιχα του
διαγωνιζόμενου).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και τα
παραρτήματα αυτής, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
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 αυτής89.
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 (παράγραφος ....), 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)» 90 91.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της92.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

89
90

91

92

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)
Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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(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 χαρακτήρα93, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική και οικονομική προσφορά) . 94 .
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 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 διαδικασίας95.

93
94
95

Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης
Πρβλ άρθρο 11, παρ. 2.1.4-2.1.6 της ως άνω υπουργικής απόφασης
Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
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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
περιλαμβάνουν96:
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 ΙΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά ,αφού συμπληρωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ και υπογραφεί ψηφιακά .
γ) Βεβαίωση επιτόπιας επίσκεψης.
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.
δ) τα δικαιολογητικά της παρ. Β.4. του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας αναφορικά με την τεχνική ικανότητα.
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 “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος
Ι της Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής97 98.
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
1. Τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές προτεινόμενου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί
για την παροχή της υπηρεσίας:
 Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές (όπως μεγέθη, υλικά κατασκευής, ισχύς κλπ) του
συνόλου του εξοπλισμού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο διαγωνιζόμενος για την παροχή
υπηρεσίας από τα οποία θα τεκμηριώνεται η επάρκεια και καταλληλότητα αυτού
 Τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού (prospectus, outline drawings) καθώς και τα σχέδια γενικής
διάταξης του κάθε εξοπλισμού. Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να αποδοθούν και στην Αγγλική
γλώσσα.
 Στοιχεία ποιότητας του εξοπλισμού: λίστα εγκατεστημένων μονάδων, πιστοποιητικά ISO,
πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE.
 Γενική διάταξη προτεινόμενου εξοπλισμού
 Περιγραφή και προμέτρηση του απαιτούμενου κινητού εξοπλισμού για την απρόσκοπτη λειτουργία
της μονάδας . Στην προμέτρηση πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρονται διακριτά τόσο ο
τύπος όσο και η ποσότητα των μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
96
97
98

Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις
τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής
προσφοράς.
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Παράλειψη αναγκαίου για την υλοποίηση της σύμβασης εξοπλισμού επιφέρει τον αποκλεισμό του
διαγωνιζόμενου.
2. Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών. Η τεχνική έκθεση επί ποινή αποκλεισμού
πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις υλοποίησης της σύμβασης και να είναι δομημένη στα ακόλουθα
κεφάλαια:
 Περιγραφή διαδικασιών ελέγχου, ζύγισης και καταγραφής των εισερχομένων απορριμμάτων.
 Αναλυτική περιγραφή των εργασιών ανακυκλωσης και κομποστοποίησης των αποβλήτων, με
τεκμηρίωση της επίτευξης των στόχων. Επίσης σχέδια για το σημείο που θα τοποθετηθεί η κινητή
μονάδα, καθώς και κάτοψη, διάγραμμα ροής και τομές.
 Τεχνική Περιγραφή έργων βελτιώσεως λειτουργικότητας και μεγιστοποίησης της διαθεσιμότητας
του εξοπλισμού και αντιμετώπιση ελλείψεων και προβλημάτων.
Ειδικότερα πρέπει να δοθεί «Τεχνική έκθεση για την λειτουργία του κυττάρου του ΧΥΤ». Κατ’ελάχιστον θα
περιλαμβάνει:
1.
Αναλυτική περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του κυττάρου ταφής,
υπολογισμός του ημερήσιου κελιού. Υπολογισμός της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ που θα έχει
καταναλωθεί μετά το πέρας της σύμβασης. Περιγραφή των διαδικασιών καθημερινής ταφής
απορριμμάτων και διαχείρισης κελιών.
2.
Τεχνική περιγραφή σταδιακής ανάπτυξης δικτύου του βιοαερίου για την παθητική
εκτόνωσή του. Περιγραφή των επιπλέον ελέγχων για την ορθή λειτουργία του συστήματος
διαχείρισης του βιοαερίου. Στην προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υπολογίσει και
να παρουσιάσει τα υλικά που απαιτούνται για τη διάστρωση του δικτύου του βιοαερίου.
3.

Τεχνική Περιγραφή της αποκατάστασης του κυττάρου μετά την πλήρωσή του.

4.
Τεχνική Περιγραφή οργάνωσης λειτουργίας της ΜΕΣ, πίνακα χρήσης αναλωσίμων, έργα
βελτιώσεως λειτουργικότητας και μεγιστοποίησης της διαθεσιμότητας της ΜΕΣ

Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται κατ' ελάχιστο από τα ακόλουθα σχέδια:
1.
Οριζοντιογραφία σταδιακής διαμόρφωσης τελικού αναγλύφου ΧΥΤΑ ανά τρίμηνο (κλ.
1:1000-1:2000)
2.
Ενδεικτικές τομές του ΧΥΤΑ με απεικόνιση των ενδιάμεσων και του τελικού ανάγλυφου των
απορριμμάτων
3.

Λεπτομέρειες ημερήσιας και προσωρινής κάλυψης

4.

Σχέδιο ανάπτυξης δικτύου παθητικής εκτόνωσης βιοαερίου

5.

Σχέδια εργασιών αποκατάστασης ολοκληρωμένου κυττάρου ΧΥΤΑ

3.Κανονισμός λειτουργίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στον οποίο ο διαγωνιζόμενος
παρουσιάζει την μεθοδολογία με την οποία θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες και θα εφαρμόσει για
όλες τις διαδικασίες ελέγχου της λειτουργίας εγκαταστάσεων το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο
πρόγραμμα λειτουργίας και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ο «Κανονισμός Λειτουργίας» πρέπει να
συνοδεύεται και από υποδείγματα των σχετικών εγγράφων. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο
αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.
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4.Πρόγραμμα συντήρησης για κάθε βασική μονάδα του προτεινόμενου εξοπλισμού αλλά και για το σύνολο
της εγκατάστασης.
5. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης: περιγραφή των μετρούμενων παραμέτρων για κάθε
φαινόμενο υπό παρακολούθηση, της συχνότητας των μετρήσεων, των μεθόδων δειγματοληψίας και
μετρήσεων και του εξοπλισμού δειγματοληψίας και μέτρησης, για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και
έλεγχο του έργου.
6. Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών όπου θα
παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της ομάδας, καθώς και στοιχεία
για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε αντίστοιχες παρασχεθείσες υπηρεσίες.
Για τη χρήση κινητού εξοπλισμού, για κάθε μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο,
θα προδιαγράφονται τα προσόντα του χειριστή
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν99.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως
ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης:
Α. Τιμές
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) στην
τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς100 :



12 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων πλέον ΦΠΑ για την λειτουργία του ΧΥΤΑ
40 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων πλέον ΦΠΑ για την επεξεργασία των
απορριμμάτων και την ταφή του υπολείμματος.
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από τις ως άνω
τιμές αναφοράς για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙV 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 σύμβασης101.

99
100

101

Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης
προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της
τιμής της εκτιμώμενης αξίας της παροχής υπηρεσίας.
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
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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 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στο άρθρο 4 ΕΣΥ.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες δίνεται αρνητική έκπτωση.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών102
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών103
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας104,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, ζ) η
οποία είναι υπό αίρεση,
στ) 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.

102
103
104

Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16

Σελίδα 30

17PROC001768179 2017-07-28
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

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


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 31/08/2017 και ώρα 10:00 π.μ. ή 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.



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



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

Σελίδα 31

17PROC001768179 2017-07-28
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή107 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται108 στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ109. Κάθε
πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής, ανά επιμέρους στάδιο να εγκρίνεται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της Α.Α. κοινοποιώντας ταυτόχρονα την σχετική απόφαση/αποφάσεις μέσω του ΕΣΗΔΗΣ]
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης110 - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας,είκοσι (20) ημερών 111 από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2.
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

107
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Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 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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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 του112.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
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Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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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
Οι διατάξεις του Βιβλίου IV Ν. 4412/16 (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από
πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης της
παρούσας σύμβασης.
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος:
- έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και
- έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων,
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παρά-λειψης της
αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.1 του ΠΔ 39/2017).
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
του Τίτλου 3 Ν. 4412/16 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών (άρθρο
360 παρ.2 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 39/2017), δεν κωλύει όμως την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366. (Ε.Α. Α.ΔΗ.ΣΥ.
Οδηγία 19).
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 361 παρ.1 του Ν.4412/2016)
(άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017).
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361
παρ.2 του Ν.4412/2016)(άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017).
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017). Ως ημερομηνία υποβολής της
προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017).
Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική
προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ.
Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά της. (άρθρο 362 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017).
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Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου. (άρθρο 8 παρ.2 του
ΠΔ 39/2017) (άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με
την παράγραφος 1 του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-γών, για τη διατήρηση της
ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
(άρθρο 362 παρ.3 του Ν.4412/2016) (άρθρο 7 του ΠΔ 39/2017).
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν
όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. (άρθρο 362 παρ.4 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.4 του ΠΔ
39/2017).
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 363
Ν. 4412/16 παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε
ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το
ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία
της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων
(600) ευρώ.
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της
προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον
αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. (άρθρο 8 παρ. 4 του ΠΔ 39/2017).
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως
στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ.
Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η
ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία. (άρθρο 8 ΠΔ
39/2017).
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 345 έως 374 Ν. 4412/16 καθώς και οι
διατάξεις των Π.Δ. 57/2017 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α'): Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών και 58/2017 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α'): Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 113
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, 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 προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή
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.
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 τους114.

113
114

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 116 117

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης118
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.
115
116
117

118

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

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα, και το πολύ εντός τριάντα ημερών από την έκδοση του
σχετικού πιστοποιητικού.
Ο προσδιορισμός του πληρωτέου ποσού θα γίνεται με βάση την μονάδα που θα δώσει ο Ανάδοχος στην
οικονομική του προσφορά και τις αντίστοιχες ποσότητες υλικών που διαχειρίστηκε αποδεδειγμένα ο
Ανάδοχος. Ο προσδιορισμός της ποσότητας των υλικών σε μηνιαία βάση θα γίνεται από τον Ανάδοχο με
βάση το «Ημερολόγιο Λειτουργίας». Το «Ημερολόγιο Λειτουργίας» θα είναι βιβλίο, του οποίου κάθε σελίδα
θα αντιστοιχεί σε μια εργάσιμη και θα έχει αριθμηθεί και υπογραφεί προκαταβολικά από την αρμόδια
υπηρεσία. Σε κάθε σελίδα θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον οι ποσότητες εισερχόμενων απορριμμάτων σε
τόνους, όπως αυτές προκύπτουν από το ζυγιστήριο της εισόδου, τα στοιχεία των απορριμματοφόρων, και
το φορτίο και η προέλευση έκαστου, καθώς και παρατηρήσεις για την ημερήσια λειτουργία της
εγκατάστασης. Το ακριβές περιεχόμενο και ο τύπος του «Ημερολογίου Λειτουργίας» μπορεί να
τροποποιείται από τον ανάδοχο με την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας ο υπεύθυνος λειτουργίας του αναδόχου και ο υπεύθυνος της ΟΕ θα
υπογράφουν το ημερολόγιο λειτουργίας. Εάν εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
συμπλήρωσης του ημερολογίου, αυτό δεν έχει υπογραφθεί από τον υπεύθυνο της ΟΕ, τότε όσον αφορά τη
συγκεκριμένη ημέρα, αυτό θεωρείται σιωπηρώς εγκεκριμένο. Σε περίπτωση διαφωνίας του υπευθύνου της
ΟΕ με τα αναγραφόμενα μιας ημέρας, εντός πέντε ημερών πρέπει να κοινοποιήσει εγγράφως στον ανάδοχο
τις αντιρρήσεις του τεκμηριωμένα. Στην πράξη αυτή της ΔΥ ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση
απευθυνόμενη στην Προϊστάμενη Αρχή.
Το αργότερο 15 ημέρες μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα λειτουργίας (π.χ. την 16η ημέρα του
Μαρτίου για το μήνα λειτουργίας Φεβρουάριο) ο ανάδοχος υποβάλλει λογαριασμό ο οποίος περιλαμβάνει
όλες τις ποσότητες απορριμμάτων που αντιστοιχούν σε ημέρες «Ημερολογίου Λειτουργίας» που έχουν
εγκριθεί εγγράφως ή σιωπηρώς. Σε περίπτωση διαφωνιών της προηγούμενης παραγράφου, οι ημέρες στις
οποίες αναφέρονται οι διαφωνούντες δεν περιλαμβάνονται στον λογαριασμό, μέχρι επίλυσης των
διαφωνιών.
Ο λογαριασμός πρέπει να συνοδεύεται από τις ημερήσιες εκτυπώσεις της γεφυροπλάστιγγας. Ημέρες για
τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες εκτυπώσεις, αφαιρούνται από το λογαριασμό μέχρι τη προσκόμιση
των αντίστοιχων εκτυπώσεων. Η ΔΥ ελέγχει τη γεφυροπλάστιγγα και το σύστημα παραγωγής των
εκτυπώσεων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει όποιες υποδείξεις της ΔΥ τόσο στη
γεφυροπλάστιγγα όσο και στο σύστημα εκτυπώσεων. Μετά την εφαρμογή των υποδείξεων τα
αποτελέσματα των ζυγίσεων είναι κοινά αποδεκτά και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
αντιρρήσεων ή διαφωνιών.
Το τελικό ποσό που πρέπει να καταβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε πιστοποίηση θα αναπροσαρμόζεται
κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους εργατικών και α' υλών
- καυσίμων. Ο τρόπος αναπροσαρμογής θα είναι σύμφωνος με τα πρότυπα και τις τιμές που έχουν οριστεί
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Μηνιαία Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ).
Ειδικότερα η αναπροσαρμογή στην τιμή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Τύπος:
Ρ = Ρο * α 1 /α
Όπου:
Ρο= Το ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο με βάση τις τιμές του συμβολαίου.
Ρ = Το ποσό που οφείλεται στον ανάδοχο προσαρμοσμένο στον τύπο.
α 1 = Ο γενικός δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα για το οποίο θα εκδοθεί το ένταλμα πληρωμής.
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α = Ο γενικός δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η προσφορά.
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.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ .

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος119 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,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
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 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.
119
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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 εκτέλεσης120
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση , μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

120
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’
ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 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 [ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η
εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση] να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση [ιδίως σε
περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων] δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας
ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για
την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης,
που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται
στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα
της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης121
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μέχρι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να δώσει εντολή
στον Ανάδοχο για την επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων με δικό του εξοπλισμό και την
υγειονομική ταφή του υπολείμματος. Εντός δύο μηνών από την εντολή αυτή ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να έχει εγκαταστήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να ξεκινήσει την επεξεργασία των
εισερχόμενων απορριμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΤΔ.
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 αναδόχου122. 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 έκπτωτος123 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.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης)
μέχρι ύψους 50% του ποσού της κύριας σύμβασης.

121
122

123

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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Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέσει στον ανάδοχο της σύμβασης συμπληρωματικές υπηρεσίες που
δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και οι οποίες, λόγω
μη προβλέψιμων περιστάσεων κατέστησαν αναγκαίες για την παροχή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται
στην αρχική σύμβαση υπό τις προϋποθέσεις του 132 του Ν.4412/2016.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221124 του ν. 4412/2016 και
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ (ΕΣΥ) της παρούσας.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 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 πρωτοκόλλων125.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση126
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Μαμσάκος Χριστόδουλος
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 121/7-19/07/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
124
125
126

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1.

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Διαχείριση Απορριμμάτων, η υλοποίηση
έργων και δράσεων και η εν γένει διαχείριση στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο
Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

1.2.

Οργανωτική δομή της Α.Α.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη μορφή Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας και λειτουργεί ως Φορέας
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) των Ο.Τ.Α. της Ενιαίας Διαχειριστικής Ενότητας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

1.3.

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές

1.3.1.
Υφιστάμενες υποδομές-εξοπλισμός
Τα χαρακτηριστικά των κυττάρων απόθεσης απορριμμάτων είναι τα εξής:
• Σύστημα σύνθετης στεγανοποίησης κυττάρου
• Διαπερατότητα τεχνητού γεωλογικού φραγμού Κ: ≤ 1 x 10-9 m/s
• Ονομαστικό πάχος συνθετικής μεμβράνης: ≥ 2,00 mm
• Πάχος ζώνης αποστράγγισης: στρώση χαλικιού πάχους ≥ 50 cm ή ισοδύναμο υλικό με
διαπερατότητα στρώσης 1 x 10-2 - 1 x 10-3 m/s
• α) κεντρικοί αγωγοί συλλογής στραγγισμάτων: Φ 315
• β) δευτερεύοντες αγωγοί συλλογής στραγγισμάτων: Φ 250
• Σύστημα συλλογής βιοαερίου με κατακόρυφους αγωγούς
• Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας στραγγισμάτων
• Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων
• Σύστημα επανακυκλοφορίας επεξεργασμένων στραγγισμάτων
• Ενεργητική άντληση βιοαερίου-πυρσός
• Έργα διαχείρισης των ομβρίων υδάτων.
Τα έργα υποδομής στο χώρο για την εξυπηρέτηση όλου του ΧΥΤΑ είναι:
• Ενημερωτική πινακίδα
• Πύλη εισόδου
• Φυλάκιο
• Κτίριο διοίκησης
• Συνεργείο
• Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης απορριμμάτων
• Χώρο εκφόρτωσης
• Χώρο αποθήκευσης εδαφικού υλικού καθημερινής κάλυψης
• Χώρο αναμονής απορριμμάτων
• Χώρο δειγματοληψίας απορριμμάτων
• Σύστημα έκπλυσης τροχών
• Ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου εσωτερικού οδικού δικτύου και κατασκευή
συμπληρωματικού στα νέα έργα υποδομής
• Περιμετρική δενδροφύτευση
• Επισκευή-κατασκευή νέων τμημάτων περίφραξης με σκοπό να προστατεύεται
περιμετρικά ο νέος χώρος της επέκτασης
• Αντιπυρική ζώνη περιμετρικά της νέας λεκάνης
• Ηλεκτροδότηση-υδροδότηση-αποχέτευση
Επιπλέον στον χώρο βρίσκεται και ο ακόλουθος κινητός εξοπλισμός, ο οποίος θα διατεθεί στον
Ανάδοχο για την παροχή της υπηρεσίας:
• συμπιεστής απορριμμάτων
• φορτωτής
1.3.2.
Είδος αποδεκτών αποβλήτων
Στη μονάδα θα γίνονται αποδεκτά τα απόβλητα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ)
(Απόφαση 2001/118/ΕΚ) που φέρουν τον κωδικό 20 και 19.
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20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 20 01 02 γυαλιά
20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
20 01 10 ρούχα
20 01 11 υφάσματα
20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31
20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37
20 01 39 πλαστικά
20 01 40 μέταλλα
20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως
20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 02 02 χώματα και πέτρες
20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα
20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
20 03 02 απόβλητα από αγορές
20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής
20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων
20 03 07 ογκώδη απόβλητα
20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
19 08 απόβλητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα αλλιώς
19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων
Οι ανωτέρω λάσπες για να γίνονται αποδεκτές στο ΧΥΤΑ θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και
τους όρους που ορίζονται στην υπ' αρ. 2003/33/ΕΚ απόφαση για τον καθορισμό των κριτηρίων και
διαδικασιών αποδοχής αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το αρ. 16 και
το παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.
Στη μονάδα δεν θα γίνονται δεκτά τα ακόλουθα απόβλητα:
• Όσα απόβλητα εμπίπτουν στην ΚΥΑ 13588/725/2006 - περί επικίνδυνων αποβλήτων.
• Δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση.
• Απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ 29408/3508/16.12.2002 (άρθρο 6) στο ΧΥΤΑ δεν γίνονται δεκτά τα
ακόλουθα απόβλητα:
• Τα υγρά απόβλητα.
• Τα απόβλητα, τα οποία σε συνθήκες υγειονομικής ταφής, είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά,
οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα.
• απόβλητα νοσοκομείων και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές εγκαταστάσεις
τα οποία είναι μολυσματικού ή τοξικού ή μικτού (μολυσματικού και τοξικού) χαρακτήρα σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
• Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για
χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ και τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά
αυτοκινήτων.
• Αδρανή υλικά.
Ποσότητες και σύνθεση απορριμμάτων
Σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κομοτηνής, η μέγιστη ποσότητα απορριμμάτων που
μπορεί να δεχτεί η μονάδα είναι περίπου 94.000 τόνοι/έτος.
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Με δεδομένο ότι η εγκατάσταση θα λειτουργεί 312 ημέρες το έτος σε δύο βάρδιες, η δυναμικότητα
του εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων πρέπει να επαρκεί για την επεξεργασία 300 τόνων/
ημέρα σε δύο βάρδιες.
Εάν θεωρηθεί ειδικό βάρος των ΑΣΑ ίσο με 0,3 tn/m3, η δυναμικότητα του εξοπλισμού είναι ίση με
1.000 m3/ημέρα.
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1. Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.
2.1.1. Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών
Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών διάθεσης
των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνεται η
λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ενώ η Α.Α.
διατηρεί το δικαίωμα μέχρι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να δώσει εντολή
στον Ανάδοχο για την επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων με δικό του
εξοπλισμό και την υγειονομική ταφή του υπολείμματος. Εντός δύο μηνών από την
εντολή αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει εγκαταστήσει τον απαιτούμενο
εξοπλισμό και να υλοποιήσει την επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΤΔ και την ισχύουσα ΑΕΠΟ.
Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
ακολουθήσει με ακρίβεια όλα τα κατατεθειμένα σχέδια – προγράμματα του φακέλου
Τεχνικής Προσφοράς, καθώς επίσης τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου και το
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
2.1.2. Είσοδος και υποδοχή
Τα απορριμματοφόρα θα εισέρχονται από την πύλη εισόδου και θα ζυγίζονται στη
γεφυροπλάστιγγα των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. Όλα τα οχήματα μεταφοράς υλικών
θα ζυγίζονται δύο φορές, κατά την είσοδο και κατά την έξοδό τους και στα
εκδιδόμενα ζυγολόγια θα αναγράφεται η ώρα της ζύγισης. Τα ζυγολόγια θα
εκδίδονται αυτόματα και θα συμπληρώνεται δελτίο αποστολής. Τα οχήματα θα
οδηγούνται από τα ζυγιστήρια απ’ ευθείας είτε στη λεκάνη ταφής είτε στη θέση
εκφορτώσεως τους στο χώρο επεξεργασίας.
Για την κίνηση των οχημάτων προς το χώρο υποδοχής, θα χρησιμοποιείται η οδός
πρόσβασης του. Η πλατεία υποδοχής των απορριμματοφόρων θα διαμορφωθεί
κατάλληλα με όλες τις απαραίτητες υποδομές διαχείρισης όμβριων και φωτισμού,
ενώ οι διαστάσεις της θα επιτρέπουν την άνετη διέλευση για τους απαραίτητους
ελιγμούς των απορριμματοφόρων, προκειμένου να λάβουν τη θέση εκφόρτωσης. Ο
χώρος εκκένωσης των απορριμμάτων θα είναι τσιμεντοστρωμένος.
2.1.3. Επεξεργασία
Σε περίπτωση που επιλεγεί από την Α.Α. η λύση της επεξεργασίας των εισερχόμενων
απορριμμάτων, οι υπηρεσίες που θα αναλάβει ο Ανάδοχος είναι οι ακόλουθες:
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Οι θέσεις εκκένωσης θα εξυπηρετούν την παραλαβή των σύμμεικτων αποβλήτων από
τα απορριμματοφόρα και, επιπλέον, θα λειτουργούν ως προσωρινός αποθηκευτικός
χώρος, παρέχοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης των εισερχόμενων απορριμμάτων,
έως ότου ξεκινήσει η επεξεργασία τους.
Η μηχανική διαλογή αποτελεί το πρώτο στάδιο επεξεργασίας των αποβλήτων και
απαιτείται για την υποδοχή των απορριμμάτων, το άνοιγμα των σάκων (εναλλακτικά
και τεμαχισμός), για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και για την προετοιμασία
των αποβλήτων για τα επόμενα στάδια επεξεργασίας.
Τα απορρίμματα εκφορτώνονται στην πλατεία υποδοχής και εν συνεχεία
τροφοδοτούνται στο σχίστη σάκων (ή εναλλακτικά σε τεμαχιστή) με τη βοήθεια
φορτωτή. Ο σχίστης αποτελεί το πρώτο μέρος της μηχανικής προεπεξεργασίας και
επιτυγχάνει με τη διάνοιξη των σάκων τη δημιουργία ενός πιο ομογενοποιημένου
υλικού. Η αύξηση της ομοιογένειας και της ειδικής επιφάνειας των απορριμμάτων
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διεργασιών. Τα απορρίμματα, στη συνέχεια,
μεταφέρονται μέσω μεταφορικής ταινίας σε περιστροφικό κόσκινο, με σκοπό τον
διαχωρισμό των αποβλήτων σε χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα στερεά. Η μεταφορική
ταινία του τεμαχιστή περιλαμβάνει μαγνήτη για τη διαλογή των σιδηρούχων
μετάλλων.
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Το χονδρόκοκκο κλάσμα που διαχωρίζεται, περιλαμβάνει στο μεγαλύτερο μέρος του
υλικά συσκευασίας, πλαστικά, χαρτί χαρτόνι σιδηρούχα και μεταλλικά υλικά. Για το
λόγο αυτό εν συνεχεία οδηγείται μέσω μεταφορικής ταινίας σε καμπίνα
χειροδιαλογής, όπου θα ανακτώνται εμπορεύσιμα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως
αλουμίνια πλαστικό και χαρτόνι. Το υπόλειμμα του χονδρόκοκκου κλάσματος,
μπορεί να διατεθεί με ασφάλεια προς υγειονομική ταφή. Το υπόλειμμα, θα οδηγείται
με ευθύνη, μέσα και δαπάνες του Αναδόχου προς ταφή στο υφιστάμενο κύτταρο του
ΧΥΤΑ.
Το δεύτερο ρεύμα αποβλήτων που εξέρχεται από το κόσκινο, το λεπτόκοκκο κλάσμα,
περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, δηλαδή
των τροφίμων, και για το λόγο αυτό οδηγείται προς το τμήμα της βιολογικής
επεξεργασίας.
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το λεπτό κλάσμα από το στάδιο της μηχανικής διαλογής οδηγείται στο χώρο της
βιολογικής επεξεργασίας, όπου πραγματοποιείται η κομποστοποίηση. Με τη
διεργασία αυτή τα απορρίμματα έρχονται σε επαφή με ρεύμα αέρα και
πραγματοποιούνται αντιδράσεις αερόβιας αποδόμησης μέρους του οργανικού
κλάσματος των αποβλήτων, δηλαδή των τροφίμων.
Το σύστημα αποτελείται από επιμέρους τμήματα (πχ. σωρούς). Η φόρτωση των
απορριμμάτων σε έκαστο τμήμα γίνεται μέσω φορτωτή ή άλλου κατάλληλου
εξοπλισμού. Όλα τα τμήματα του συστήματος παρακολουθούνται, όσον αφορά τη
θερμοκρασία τους, η οποία διατηρείται πάνω από τους 55°C για το απαιτούμενο
χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Υ.Α.
οικ. 56366/4351/2014). Μετά την ολοκλήρωση της διεργασίας, το υλικό που
εξέρχεται από το στάδιο της κομποστοποίησης είναι πλήρως υγειονοποιημένο και
βιοσταθεροποιημένο και μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια καθώς δεν εκπέμπει
αέριους και υγρούς ρύπους, δηλαδή οσμές και στραγγίδια.
Το σύστημα που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την κείμενη
νομοθεσία. Επιπλέον, έκαστος διαγωνιζόμενος πρέπει να τεκμηριώνει ότι το σύστημα
που θα εγκαταστήσει θα επαρκεί για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των
εισερχόμενων ΑΣΑ.
Για τις ανάγκες της τεκμηρίωσης θα θεωρηθούν τα ακόλουθα δεδομένα:
Παράμετρος

Τιμή

Ποσότητα οργανικού κλάσματος
Max Ειδικό βάρος
κομποστοποίησης
Μέγιστο
ύψος
κομποστοποίηση

στο

47.000 τόνοι ετησίως

σύστημα

οργανικού

στην

0,55 tn/m3
3m

ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑ
Μετά τη κομποστοποίηση, το βιοσταθεροποιημένο υλικό οδηγείται μέσω φορτωτή
στο χώρο της μηχανικής ραφιναρίας που περιλαμβάνει ένα περιστροφικό κόσκινο.
Το εν λόγω κόσκινο διαχωρίζει το υλικό σε δύο σωρούς. Το πρώτο κλάσμα (>20
mm), περιέχει κυρίως προσμίξεις (πλαστικά, μέταλλα, αδρανή κλπ) και διατίθεται
με ασφάλεια, σύμφωνα με όλες τις σχετικές διατάξεις, προς υγειονομική ταφή. Το
δεύτερο κλάσμα (<20 mm) αποτελεί ένα αξιοποιήσιμο υλικό τύπου κόμποστ,
κατάλληλο για επικάλυψη ΧΥΤΥ/Α, αποκαταστάσεις χώρων και άλλες εδαφικές
χρήσεις.
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
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Τα εισερχόμενα απορρίμματα ή τα υπολείμματα της επεξεργασίας των
απορριμμάτων, θα μεταφέρονται στη λεκάνη ταφής. Ακολουθούν οι εργασίες
διάστρωσης, συμπίεσης και κάλυψης των ημερήσιων διατιθέμενων υπολειμμάτων, με
βάση τα όσα ορίζονται στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την κείμενη
νομοθεσία.
2.1.4. Στόχοι λειτουργίας
Σε περίπτωση που επιλεγεί από την Α.Α., η επεξεργασία των εισερχόμενων
απορριμμάτων από τον ανάδοχο, η εγκατάσταση κατά την λειτουργία της θα πρέπει
να επιτυγχάνει τους ακόλουθους στόχους:
1. Εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος
Η εκτροπή από την υγειονομική ταφή σε ετήσια βάση θα είναι τουλάχιστον το 65%
κατά βάρος (κ.β.) σε υγρή βάση των ΒΑΑ από τα απόβλητα που θα εισέρχονται στην
είσοδο της εγκατάστασης.
2. Ποσοστό Υπολείμματος για Υγειονομική Ταφή
Το ποσοστό του υπολείμματος της επεξεργασίας που θα μεταφέρεται στον χώρο
υγειονομικής ταφής, δεν θα υπερβαίνει το 55% κατά βάρος (κ.β.) επί υγρής βάσης
της ποσότητας των αποβλήτων που εισήλθαν στην είσοδο της εγκατάστασης κάθε
έτος.
3. Ανακύκλωση
Θα πρέπει να επιτυγχάνεται ανακύκλωση που θα ανέρχεται σε ετήσια βάση κατ’
ελάχιστο στο 10% κατά βάρος (κ.β.) σε υγρή βάση επί της εισερχόμενης ποσότητας
ανακυκλώσιμων υλικών στην εγκατάσταση.

Σελίδα 49

17PROC001768179 2017-07-28
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου
3.1.1. Διαδικασία περιβαλλοντικής παρακολούθησης και έλεγχος
3.1.1.1. Στόχος
Η περιβαλλοντική παρακολούθηση της εγκατάστασης θα έχει σαν στόχο την
εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και
την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας. Το θέμα της
παρακολούθησης καθίσταται πλέον επιβεβλημένο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με
βάση την Κοινοτική Νομοθεσία, αλλά και με βάση την Εθνική Νομοθεσία για τα μη
επικίνδυνα στερεά απόβλητα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται περιβαλλοντικός
έλεγχος, ο οποίος θα συνίσταται αφενός στην παρακολούθηση των πιθανών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η λειτουργία της μονάδας και
αφετέρου στην παρακολούθηση της διεργασίας και της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τυχόν σοβαρές
δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις
εργασίες ελέγχου και παρακολούθησης και να συμμορφώνονται προς την απόφαση
της αρμόδιας αρχής όσον αφορά το είδος και το χρονοδιάγραμμα των
επανορθωτικών μέτρων που θα ληφθούν. Επίσης, ο Ανάδοχος αναφέρει σε ετήσια
βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης στις αρμόδιες αρχές.
3.1.1.2. Έλεγχος είδους και ποσότητας εισερχόμενων απορριμμάτων
Προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία, αλλά και η ασφάλεια του
έργου και του περιβάλλοντος, πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα παρακολούθησης του
είδους και της ποσότητας των εισερχόμενων αποβλήτων.
Η ποσότητα των απορριμμάτων θα ελέγχεται και θα καταγράφεται μέσω των
εργασιών εισόδου (ζυγιστήριο – γεφυροπλάστιγγα).
Η παρακολούθηση της ποιότητας και του είδους των εισερχομένων αποβλήτων, είναι
απαραίτητη σε κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, με σκοπό:
Το διαχωρισμό των αποβλήτων σε αποδεκτά και μη αποδεκτά, ώστε να μην
διατίθενται στην εγκατάσταση απορρίμματα που δεν δύναται να επεξεργασθεί.
Το προσδιορισμό της ποιοτικής σύνθεσης των αποδεκτών αποβλήτων, προκειμένου
αφενός αυτή να μη βασίζεται σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικές μετρήσεις, και
αφετέρου να παρακολουθείται η διαχρονική εξέλιξή τους.
Το προσδιορισμό του ποσοστού ανάκτησης και επεξεργασίας μέσω της μονάδας,
ώστε να συγκρίνεται και με τους στόχους του σχεδιασμού.
Τα ανωτέρω θα επιτυγχάνονται με τα ακόλουθα μέτρα:
Πριν, ή κατά την παράδοση, ή την πρώτη από σειρά παραδόσεων (εφόσον ο τύπος
των αποβλήτων παραμένει αμετάβλητος), ο κάτοχος των αποβλήτων θα αποδεικνύει
με τα κατάλληλα έγγραφα ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα μπορούν να γίνουν δεκτά
στην εγκατάσταση, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην άδεια, και ότι
πληρούν τα κριτήρια αποδοχής που έχουν καθορισθεί.
Έκαστος διαγωνιζόμενος πρέπει στην προσφορά του να περιγράφει αναλυτικά το
πρόγραμμα και τις διαδικασίες εισόδου, παραλαβής και ελέγχου των απορριμμάτων,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες άδειες του χώρου και την κείμενη νομοθεσία.
3.1.1.3. Έλεγχος οσμών
Σε περίπτωση που λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των απορριμμάτων, το σύστημα
κομποστοποίησης θα πρέπει να διαθέτει σύστημα απόσμησης για την μείωση των
εκπεμπόμενων οσμών. Το εφαρμοζόμενο σύστημα απόσμησης θα πρέπει να
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή απόδειξη των ιδιοτήτων του μέσω
εφαρμογών για αυτή τη χρήση. Η απόδοση του συστήματος απόσμησης θα πρέπει να
είναι η βέλτιστη εφικτή.
Εφόσον διαπιστωθεί σημαντική όχληση από οσμές, μετά από ελέγχους των αρμοδίων
της εγκατάστασης, ή μετά από επανειλημμένες καταγγελίες των κατοίκων, ο
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Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την επίλυση του προβλήματος προτείνοντας και
εφαρμόζοντας κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.
3.1.1.4. Παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων
Σε περίπτωση που λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των απορριμμάτων, τα τελικά
προϊόντα της μονάδας, θα πρέπει να ελέγχονται συστηματικά για τον καθορισμό των
ποσοτικών και ποιοτικών τους χαρακτηριστικών.
Έκαστος διαγωνιζόμενος πρέπει στην προσφορά του να περιγράφει αναλυτικά το
πρόγραμμα και τις διαδικασίες δειγματοληψίας, αναλύσεων και ελέγχου που θα
ακολουθεί προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των
εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τα
ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων από την
επεξεργασία.
3.1.1.5. Έλεγχος υπόγειων υδάτων & διαρροής στραγγισμάτων
Ο έλεγχος υπογείων υδάτων πραγματοποιείται για την αποφυγή κατολισθητικών
φαινομένων και πρέπει κατ’ ελάχιστον ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος
να περιληφθεί στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων.
Ο έλεγχος της διαρροής στραγγισμάτων πραγματοποιείται μέσω παρακολούθησης
των υπογείων υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα.
Για τις ανάγκες αυτού του ελέγχου θα χρησιμοποιηθούν οι γεωτρήσεις του ΧΥΤΑ.
Οι παράμετροι ελέγχου, για την παρακολούθηση της σύνθεσης των υπογείων υδάτων
και τον έλεγχο πιθανών διαρροών στραγγισμάτων είναι pH, BOD5, COD, οσμές, NH4N, αγωγιμότητα, θολερότητα, θερμοκρασία, φαινόλες, βαρέα μέταλλα, φθορίδια,
ολικός φώσφορος, ολικά στερεά, ολικό άζωτο, TOC, αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα
στερεά, διαλυμένα μέταλλα.
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου ο έλεγχος της στάθμης και της σύνθεσης των
υπογείων υδάτων θα γίνεται όπως περιγράφει η κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ
29407/2002).
 Έλεγχος υδάτων & στραγγισμάτων
ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Ο έλεγχος των επιφανειακών υδάτων θα διεξάγεται σε τρία τουλάχιστον σημεία
παρακολούθησης, ένα ανάντη και δύο κατάντη του ΧΥΤΑ και οπουδήποτε
παρατηρείται συγκέντρωση επιφανειακών υδάτων εντός του χώρου.
Οι παράμετροι ελέγχου, για την παρακολούθηση της σύνθεσης των επιφανειακών
υδάτων και τον έλεγχο πιθανών διαρροών στραγγισμάτων είναι pH, BOD5, COD,
οσμές, NH4-N, αγωγιμότητα, θολερότητα, θερμοκρασία, φαινόλες, βαρέα μέταλλα,
φθορίδια, ολικός φώσφορος, ολικά στερεά, ολικό άζωτο, TOC, αιωρούμενα στερεά,
διαλυμένα στερεά, διαλυμένα μέταλλα.
Ο όγκος και η σύνθεση των υπογείων υδάτων θα ελέγχονται όπως περιγράφει η
νομοθεσία (ΚΥΑ 29407/2002).
ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
Ο έλεγχος των στραγγισμάτων διενεργείται μέσω της δειγματοληψίας και
παρακολούθησης από τα φρεάτια ελέγχου στραγγισμάτων. Από τα φρεάτια αυτά θα
είναι δυνατός ο έλεγχος των στραγγισμάτων, όπου υπάρχει δυνατότητα
αναρρόφησής τους με αντλία σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
Όπου τα παραπάνω δεν είναι υλοποιήσιμα, θα πραγματοποιείται έλεγχος των
στραγγισμάτων με δειγματοληψία από τα φρεάτια συλλογής, τα οποία θα βρίσκονται
στα άκρα των αποστραγγιστηρίων αγωγών.
Οι παράμετροι ελέγχου, για την παρακολούθηση της σύνθεσης των στραγγισμάτων,
είναι pH, BOD5, COD, οσμές, NH4-N, αγωγιμότητα, θολερότητα, θερμοκρασία,
φαινόλες, βαρέα μέταλλα, φθορίδια, ολικός φώσφορος, ολικά στερεά, ολικό άζωτο,
TOC, αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά, διαλυμένα μέταλλα. Επιπλέον, για τα
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στραγγίσματα, θα πρέπει να μετράται τουλάχιστον μία φορά ετησίως η αγωγιμότητα.
Γενικά θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ
29407/2002).
3.1.1.6. Έλεγχος βιοαερίου
Ο Καθε διαγωνιζόμενος πρέπει να παρουσιάσει πρόγραμμα παρακολούθησης και
έγκαιρου εντοπισμού τυχόν διαφυγών του βιοαερίου. Η παρακολούθηση του
βιοαερίου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε τμήμα των χώρων ταφής.
Εφόσον εντοπιστεί βιοαέριο θα πρέπει να μετρώνται καταρχήν οι εξής παράμετροι:
μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο. Μακροπρόθεσμα πρέπει να μετρώνται και
το ολικό χλώριο, ολικό θείο, άζωτο, ολικό φθόριο, βενζόλιο και χλωροαιθάνιο.
Επίσης είναι δυνατόν να προσδιορίζονται το υδρόθειο και υδρογόνο. Ανάλογα με την
περίπτωση θα μετριούνται και άλλα συστατικά του βιοαερίου βάσει των αποφάσεων
χορήγησης άδειας διάθεσης αστικών αποβλήτων για κάθε Χ.Υ.Τ.Α.
Επιπλέον, ανάλογες αναλύσεις γίνονται περιμετρικά των Χ.Υ.Τ.Α. στην επιφάνεια και
στις γεωτρήσεις παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων υδάτων.
3.1.1.7. Εσωτερικός έλεγχος
Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην καταγραφή της διαχρονικής συμπεριφοράς
του ΧΥΤΑ και στην απόδειξη ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και οι όροι
αδειοδότησης του ΧΥΤΑ.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των ελέγχων και μετρήσεων
και πρέπει να μεριμνά για τη διαθεσιμότητα και σωστή λειτουργία των οργάνων
μέτρησης.
Η συχνότητα, τα ακριβή σημεία και το είδος των δειγματοληψιών, όπως και ο τρόπος
των ελέγχων, θα πραγματοποιούνται στη βάση της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ ή
σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, ενώ η επιλογή των παραμέτρων
ελέγχου θα συσχετίζεται κατά κύριο λόγο με την ποιοτική σύσταση των αποβλήτων.
Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται έχουν κυρίως σχέση με τα ακόλουθα:
 Έλεγχος της λειτουργικής ικανότητας των αγωγών συλλογής και
απομάκρυνσης στραγγισμάτων
 Έλεγχος των μετεωρολογικών στοιχείων
 Έλεγχος καθιζήσεων
 Έλεγχος διαφυγών βιοαέριου
 Έλεγχος της δομής και της σύνθεσης του όγκου υγειονομικής ταφής
Κάθε διαγωνιζόμενος θα περιγράψει κατ´ ελάχιστο το πρόγραμμα ελέγχων και τον
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει.
ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
Ο έλεγχος αυτός αφορά στη λειτουργική ικανότητα των αγωγών συλλογής και
απομάκρυνσης στραγγισμάτων.
Έως ότου η ποιοτική σύσταση των στραγγισμάτων είναι τέτοια που η δημιουργία
συμπυκνωμάτων στους αγωγούς είναι αναπότρεπτη, ο έλεγχος των αγωγών θα
γίνεται ανά εξάμηνο. Αν ο κίνδυνος δημιουργίας συμπυκνωμάτων είναι μικρός, ο
έλεγχος γίνεται σε ετήσια βάση.
Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν μηχανικές βλάβες (ρωγμές, θραύση,
παραμόρφωση κ.α.) στους αγωγούς και συμπυκνώματα, θα γίνεται ακριβής
καταγραφή τους. Η αποκατάσταση της βλάβης είναι ευθύνη του Αναδόχου μόνο στο
βαθμό που η ζημία οφείλεται σε λανθασμένο χειρισμό των εργασιών λειτουργίας του
ΧΥΤΑ. Τα συμπυκνώματα απομακρύνονται με πλύση των αγωγών.
ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Οι μετεωρολογικές παράμετροι που θα πρέπει να παρακολουθούνται σύμφωνα με
την παρ. 2 του παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 29407/2002 «Μέτρα και όροι για την
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υγειονομική ταφή των αποβλήτων», παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ύψος ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων
Θερμοκρασία ( max, min, 14.00h ΩΚΕ)
Διεύθυνση και ένταση κυριαρχούντος ανέμου
Εξάτμιση
Ατμοσφαιρική υγρασία (ώρα 14.00 ΩΚΕ)
ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ
Ετησίως θα πρέπει σε ετήσια βάση να προσδιορίζεται η δομή και η σύνθεση του όγκου
της υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29407/2002Παράρτημα ΙΙΙ παρ. Β5. Ειδικότερα θα προσδιορίζεται η επιφάνεια που έχει καλυφτεί
με απόβλητα, ο όγκος και η σύνθεση των αποβλήτων, η μέθοδος απόθεσης, ο χρόνος
και η διάρκεια απόθεσης και θα υπολογίζεται η απομένουσα διαθέσιμη χωρητικότητα.
3.1.2. Οργάνωση & λειτουργία
Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας αποτελεί η εγκατάσταση και λειτουργία του
έργου από τον Ανάδοχο για ένα διάστημα δύο (2) ετών, ο οποίος θα διαθέτει το
αναγκαίο προς τούτο προσωπικό, ως αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του
έργου κατά το διάστημα αυτό.
Η Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου θα πρέπει να περιλαμβάνει
αναλυτικά όλα τα στοιχεία οργάνωσης, κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου.
Καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου ο Ανάδοχος, μέσω του προσωπικού
του, θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει επεξηγήσεις και λύσεις σε όποιο θέμα και
πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με τη λειτουργία του έργου, ενώ συγχρόνως θα
πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό στη λειτουργία της εγκατάστασης, όταν και εάν
αυτό του ζητηθεί.
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, κατά την εν λόγω περίοδο περιλαμβάνουν ενδεικτικά
αλλά όχι περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) Εγκατάσταση του εξοπλισμού
β) Εργασίες ορθής επεξεργασίας των απορριμμάτων
γ) Εργασίες οργάνωσης, λειτουργίας, συντήρησης και ελέγχου της εγκατάστασης
δ) Εργασίες περιβαλλοντικού ελέγχου
ε) Εργασίες μεταφοράς και ταφής των επεξεργασμένων απορριμμάτων προς διάθεση
στο ΧΥΤΑ.
στ) Εργασίες διάθεσης των προϊόντων της μονάδας
Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση των εργασιών επεξεργασίας των απορριμμάτων, θα
χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό που έχει προσφέρει και περιλαμβάνονται στην
υπηρεσία και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία τους,
αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα για τα καύσιμα, λιπαντικά, συντήρηση και τυχόν
αποκατάσταση ζημιών και βλαβών που μπορεί να παρουσιαστούν στα μηχανήματα
κατά τη χρήση. Εκτός από τον εξοπλισμό που θα εγκαταστήσει, θα χρησιμοποιήσει
και όλα τα άλλα μηχανήματα έργου που απαιτούνται, το κόστος χρήσης των οποίων
πρέπει να συμπεριλάβει στο κόστος ανά τόνο που θα προσφέρει.
3.1.3. Περιοδικός έλεγχος
Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
Ανά διετία θα πρέπει να διενεργείται ο περιοδικός έλεγχος της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης (ΦΕΚ470Β/5-3-2004).
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Διακρίβωση Γεφυροπλάστιγγας
Μια φορά το έτος θα πρέπει να διενεργείται διακρίβωση της γεφυροπλάστιγγας με
πρότυπα βάρη, και θα εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, από φορέα διακριβωμένο
από το ΕΣΥΔ.
3.1.4. Εργασίες εισόδου –εξόδου απορριμματοφόρων
Η μονάδα θα δέχεται ημερησίως απορριμματοφόρα, τα οποία θα διέρχονται από την
πύλη εισόδου και θα κατευθύνονται προς το ζυγιστήριο. Στην πύλη, θα υπάρχει
αρμόδιος φύλακας, ο οποίος θα εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:
•
Οπτικό έλεγχο των εισερχόμενων φορτίων
•
Ενημέρωση της βάσης δεδομένων στον Η/Υ, με:
 Τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος
 Την ημερομηνία
 Την ώρα
•
Ζύγιση του οχήματος και καταγραφή στη μνήμη του Η/Υ των στοιχείων:

Είδος φορτίου

Προέλευση απορρίμματος

1η ζύγιση, 2η ζύγιση, καθαρό βάρος

Αύξων αριθμός ζύγισης

Κωδικός πόρτας προορισμού απορριμματοφόρου

Εκτύπωση δελτίου εισόδου και εξόδου με τα παραπάνω στοιχεία
Η ζύγιση των εξερχόμενων προϊόντων θα γίνεται επίσης με ανάλογο τρόπο (π.χ.
φορτηγά δήμων για κλαδιά - χόρτα).
Η παραπάνω διαδικασία απαιτεί την καταγραφή στη βάση δεδομένων της, που θα
βρίσκεται σε υπολογιστή στο ζυγιστήριο της εγκατάστασης.
3.1.5. Εργασίες υποδοχής, επεξεργασίας & διάθεσης απορριμμάτων
Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελούνται ώστε να εξασφαλίζεται η καθημερινή
επεξεργασία και διαχείριση των απορριμμάτων, είναι:
•
Υποδοχή των απορριμματοφόρων και εκφόρτωση των απορριμμάτων.
•
Επεξεργασία των απορριμμάτων στη γραμμή μηχανικής ανακύκλωσης.
•
Επεξεργασία του οργανικού αποβλήτου στη γραμμή κομποστοποίησης και
ραφιναρίας
•
Διάθεση των παραγόμενων προϊόντων
•
Μεταφορά και ταφή των υπολειμμάτων
•
Συλλογή και επεξεργασία των στραγγισμάτων
3.1.6. Εργασίες συντήρησης
Απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας, είναι η εκτέλεση μιας σειράς
εργασιών που αφορούν την ορθή λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των
εγκαταστάσεων που απαρτίζουν τη μονάδα και αφορούν:
•
Συντήρηση έργων οδοποιίας
•
Καθαρισμός τάφρων ομβρίων και οχετών ομβρίων
•
Καθαρισμός χώρου και περίφραξης από ελαφρά αντικείμενα
•
Συντήρηση πρασίνου – άρδευση
•
Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
•
Λειτουργία, έλεγχος
και
ρύθμιση
των
διεργασιών
επεξεργασίας των απορριμμάτων
•
Συντήρηση όλων των υπολοίπων εγκαταστάσεων του έργου, ώστε να
βρίσκονται σε άρτια λειτουργική κατάσταση ανά πάσα στιγμή
Οι εργασίες συντήρησης χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες:
Α) Εργασίες συντήρησης γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και έργων υποδομής
Β) Εργασίες συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων
Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης του γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και των
έργων υποδομής, συνίστανται στα ακόλουθα:
•
Συντήρηση έργων οδοποιίας: Καθαρισμός και αποκατάσταση φθορών
έργων οδοποιίας
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•

Συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας: Απομάκρυνση φερτών
υλικών (κλαδιά, χώματα, κ.λπ.) απ’ τις τάφρους ομβρίων
•
Καθαρισμός χώρου και περίφραξης από ελαφρά αντικείμενα: Γενικός
τακτικός έλεγχος και καθαρισμός του χώρου
•
Συντήρηση πρασίνου – άρδευση: Αφορά όλες τις εργασίες συντήρησης
του πρασίνου (κλάδεμα, λίπανση, αποκατάσταση βλαβών, κ.λπ.)
•
Καθαρισμός επιφανειών: Αφορά τόσον τον τακτικό καθαρισμό εκτεθειμένων
επιφανειών (π.χ. πλατεία κίνησης απορριμματοφόρων κ.λπ.), όπως και τους
χώρους μηχανικής προεπεξεργασία και μετεπεξεργασίας
•
Λοιπές εργασίες γενικής συντήρησης εγκαταστάσεων και έργων υποδομής
Οι εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού διακρίνονται σε:
•
Τακτικές εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται πιστά
και σύμφωνα με τα αναλυτικά εγχειρίδια των προμηθευτών του εξοπλισμού
•
Έκτακτες εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πραγματοποιούνται όταν
θα παρατηρείται κάποιο πρόβλημα ή βλάβη σε ένα μηχανολογικό στοιχείο.
Ο διαγωνιζόμενος θα υποβάλει το πρόγραμμα της τακτικής συντήρησης και τα
τυποποιημένα έντυπα που θα υπογράφονται για το σύνολο του μηχανολογικού
εξοπλισμού. Για κάθε μηχάνημα θα τηρείται φάκελος όπου θα περιέχονται α) τα
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα αρμοδίως από συντηρητή και ΔΥ έντυπα και β)
το ιστορικό συντηρήσεων και βλαβών του. Μέχρι την έγκριση του νέου
προγράμματος συντήρησης, ο εξοπλισμός θα συντηρείται όπως συντηρείται σήμερα.
3.1.7. Λειτουργία
&
συντήρηση
εγκατάστασης
επεξεργασίας
στραγγισμάτων
Η λειτουργία και συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων μεταξύ
άλλων περιλαμβάνει:
•
Παρακολούθηση και ρύθμιση της λειτουργίας της
•
Καταγραφή δεδομένων λειτουργίας
•
Εφαρμογή προγράμματος μετρήσεων εισροών και εκροών και λοιπών
αναλύσεων περιβαλλοντικού ελέγχου
•
Τακτική και έκτακτη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών
υποδομών μονάδας
•
Υλοποίηση προγράμματος επανακυκλοφορίας - άρδευσης για τη διάθεση των
επεξεργασμένων στραγγισμάτων
3.1.8. Διαχείριση βιοαερίου
Ο Ανάδοχος οφείλει να κατασκευάζει καθ’ ύψος το κάθετο δίκτυο του βιοαερίου με
την πλήρωση του κυττάρου με απορριμματικό φορτίο. Μετά την πλήρωση κάθε
κυττάρου ο Ανάδοχος πρέπει να κατασκευάζει και το οριζόντιο δίκτυο και να γίνεται
η σύνδεση με τον πυρσό καύσης. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δώσουν στην τεχνική
τους προσφορά τεχνική περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης του δικτύου του
βιοαερίου.
3.1.9. Ωράριο λειτουργίας
Ο χώρος θα λειτουργεί σε δύο βάρδιες. Η μονάδα θα σχεδιαστεί τουλάχιστον για
εξαήμερη λειτουργία ανά εβδομάδα, δηλαδή για 312 ημέρες/έτος και 14ώρες
λειτουργίας ημερησίως.
Το προσωπικό θα καλύπτει:
•
Την κανονική λειτουργία
•
Τη λειτουργία κατά τις αργίες
•
Τις ανάγκες για την αντικατάσταση και τις άδειες
•
Την τακτική συντήρηση και την γενική συντήρηση
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3.1.10.
Μέτρα ασφάλειας & υγιεινής
3.1.10.1. Γενικά
Οι συνθήκες εργασίας, το σύνολο δηλαδή των παραγόντων που διαμορφώνουν το
εργασιακό περιβάλλον, επηρεάζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων,
ή άλλων τρίτων που επισκέπτονται ή χρησιμοποιούν τον εργασιακό χώρο. Τέτοιοι
παράγοντες είναι η σκόνη, ο θόρυβος, η υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, η υγρασία,
οι ιδιαιτερότητες του εργασιακού χώρου, αλλά και οι σχέσεις μεταξύ των
εργαζομένων και των προϊσταμένων τους.
Η πρόληψη και προστασία από τους επαγγελματικούς κινδύνους, αποτρέπουν
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, όπως είναι οι
επαγγελματικές παθήσεις και τα εργατικά ατυχήματα, και δεν αφορά μόνο τους
ίδιους και τις οικογένειες τους, αλλά έχει κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα, με
το αντίστοιχο κοινωνικό και οικονομικό κόστος.
Ο Ανάδοχος σύμφωνα και με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ασφάλειας και
υγιεινής στην εργασία π.χ. Ν. 3850/2010, υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να
λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.
Η Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει αναλυτικό
Οδηγό Υγιεινής και Ασφάλειας. Ο οδηγός αυτός θα αφορά ειδικά την εργασία σε
χώρους επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων, δηλαδή χώρους στους οποίους
ο ανάδοχος και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, να τηρούν τα
προβλεπόμενα και να σέβονται απολύτως τους όρους και τις διατάξεις που
απορρέουν από το Ν. 3850/2010, την κείμενη νομοθεσία ή αναφέρονται στον εν λόγω
οδηγό.
Σε γνωστό σημείο του χώρου - θα υπάρχουν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που
θα επαρκούν για το σύνολο του προσωπικού όπως προβλέπεται από το κανονισμό
ασφάλειας (κράνη, φόρμες, γάντια, μάσκες, ζώνες ανάρτησης κ.λπ.). Κατάλογος
των μέσων ατομικής προστασίας που υπάρχουν στην εγκατάσταση θα κοινοποιηθεί
στον Κύριο του Έργου, αμέσως μετά την εγκατάσταση του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί και ιατρό εργασίας λόγω της φύσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών για την εξασφάλιση της υγείας των εργαζομένων. Οφείλει
επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 να ενημερώνει, να εκπαιδεύει και
να λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια τους.
3.1.10.2. Παράγοντες κινδύνου
Οι παράγοντες που απειλούν τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των
εργαζομένων στους χώρους επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων,
κατατάσσονται σε 7 κατηγορίες:
1.
τους φυσικούς (θόρυβος, θερμοκρασία, υγρασία),
2.
τους χημικούς (σκόνη, αέρια, ατμοί, μικροσωματίδια)
3.
τους μηχανικούς (δονήσεις)
4.
τους βιολογικούς (βακτηρίδια, ιοί, παράσιτα)
5.
τους ψυχικούς
6.
τα ατυχήματα
7.
τις πυρκαγιές
Η λήψη των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, τόσο από την πλευρά του
Αναδόχου, όσο και από την πλευρά των εργαζομένων, θα ελαχιστοποιήσει τους
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και θα εξασφαλίσει
την ασφαλή διαχείριση των απορριμμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα, από
την άποψη της υγείας και των κινδύνων τόσο το περιβάλλον όσο και το κοινωνικό
σύνολο.
3.1.10.3. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
Ο Κανονισμός Υγιεινής και Ασφάλειας για εργασία σε χώρους διάθεσης και
επεξεργασίας απορριμμάτων - η ευθύνη εφαρμογής του οποίου ανήκει αποκλειστικά
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στον Φορέα Λειτουργίας του έργου -αναλύεται σε μέτρα πρόληψης, μέτρα υγιεινής,
άδειες εργασίας κλπ.
Ακολούθως αναφέρονται τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της
ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, και για τα οποία θα πρέπει να δοθούν
λύσεις κατά την σύνταξη της Μελέτης Τεχνικής Προσφοράς.
Μέτρα πρόληψης
Επιλογή προσωπικού
Ιατρικές εξετάσεις προσωπικού
Μέτρα υγιεινής
o Σωματική υγιεινή o Υγιεινή ένδυσης o Ομαδική υγιεινή
Επιθεώρηση θέσεων εργασίας
Επιμόρφωση προσωπικού
3.1.11.
Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Για την ορθή λειτουργία του έργου, είναι απαραίτητη η κατάρτιση ενός σχεδίου
αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, το οποίο θα συμπληρώνει το πρόγραμμα
λειτουργίας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου. Το σχέδιο αυτό πρέπει
να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
•
την ονομασία του πιθανού περιστατικού και την περιγραφή του
•
την αιτιολόγηση της εμφάνισης του
•
τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει
•
τον τρόπο αντιμετώπισής του.
Τα περιστατικά για τα οποία θα πρέπει να καταγραφτούν ειδικά σχέδια
αντιμετώπισης, είναι τα εξής:
•
Προσέλευση μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων
•
Πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις – χώρο διάθεσης
•
Συνεχής βροχόπτωση
•
Αστοχία μηχανήματος
•
Έξωθεν παρεμβάσεις αναρμόδιων προσώπων.
3.1.12.
Εξοπλισμός επεξεργασίας
3.1.12.1. Σχίστης σάκων/τεμαχιστής
Τα απορρίμματα θα τροφοδοτούνται μέσω φορτωτή στον σχίστη σάκων ή τεμαχιστή.
Ο σχίστης σάκων/τεμαχιστής θα χρησιμοποιείται για την διάνοιξη των σάκων
απορριμμάτων και τον τεμαχισμό ογκωδών τεμαχίων. Ο σχίστης θα είναι
ηλεκτροκίνητος ή ντιζελοκίνητος και η δυναμικότητα του θα πρέπει να ανέρχεται κατ’
ελάχιστον σε 21,5 tn/hr και 300 tn/day. Το μηχάνημα θα φέρεται επί σταθερού ή
κινητού στιβαρού πλαισίου εφοδιασμένου με κατάλληλους σταθεροποιητές. Ο
σχίστης θα έχει δικό του ηλεκτρολογικό πίνακα.
Ο σχίστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός (απρόσβλητος) από ξένα σώματα που
τυχόν θα βρίσκονται μέσα στο εισερχόμενο ρεύμα απορριμμάτων όπως σίδερα,
αδρανή υλικά κλπ., το σύστημα τεμαχισμού να μην καταστρέφεται από αυτά, και να
είναι εύκολη και γρήγορη η απομάκρυνσή τους μέσα από το μηχάνημα, σε περίπτωση
που αυτά δεν εξέλθουν μόνα τους τεμαχισμένα ή ατεμάχιστα. Το μηχάνημα θα πρέπει
να έχει ανοχή σε ξένα σώματα (μέταλλα και αδρανή).
Προκειμένου να υποδέχεται άνετα τα απορρίμματα και να τα επεξεργάζεται χωρίς
αυτά να αναπηδούν και να χρειάζεται επικίνδυνη παρέμβαση από τον κάδο του
φορτωτή (δηλ. να τα συγκρατεί στο χώρο κοπής ο κάδος του φορτωτή πιέζοντάς τα
προς τα κάτω μέχρι την επεξεργασία τους) και συγκεκριμένα μεγάλους πλαστικούς
σάκους πλήρεις απορριμμάτων, το σύστημα κοπής (τύμπανο) θα πρέπει υποχρεωτικά
να έχει μεγάλο μήκος, ώστε να είναι μεγαλύτερο από το τυπικό πλάτος του κάδου
του φορτωτή. Επίσης η χοάνη απευθείας άνωθεν του τυμπάνου θα πρέπει να έχει
κατάλληλες διαστάσεις, ώστε με τη μεγάλη χωρητικότητα αυτής, θα είναι δυνατή η
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μονομιάς εκκένωση του κάδου του φορτωτή και η απομάκρυνση αυτού, με στόχο την
πραγματική επίτευξη της δηλουμένης δυναμικότητας του μηχανήματος.
Υποχρεωτικά το μηχάνημα θα διαθέτει πρόγραμμα λειτουργίας το οποίο θα
περιλαμβάνει αφενός μεν ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής του συστήματος
κοπής, αφετέρου δε αντιστροφές του τυμπάνου σε περίπτωση μπλοκαρίσματος ώστε
να απελευθερώνεται από το ξένο σώμα που προκάλεσε το μπλοκάρισμα και να
συνεχίζει τη λειτουργία του.
Κάτωθεν του συστήματος κοπής θα υπάρχει οριζόντιος μεταφορικός ιμάντας με
μήκος αντίστοιχο του τυμπάνου, ο οποίος θα μεταφέρει το υλικό στον κεκλιμένο
ιμάντα απόρριψης. Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος ή μεγάλου φορτίου, πριν από την
ακινητοποίηση του ιμάντα θα πρέπει να γίνεται αυτόματη αντιστροφή της φοράς
περιστροφής αυτού μερικές φορές, για πιθανή αυτόματη λύση του προβλήματος. Η
εξαγωγή του τεμαχισμένου προϊόντος θα γίνεται με ελαστική μεταφορική ταινία η
οποία θα απορρίπτει το προϊόν, και η οποία θα φέρει μεταλλικά τοιχώματα
(«παραπέτια») εκατέρωθεν αυτής. Πάνω από την μεταφορική ταινία απόρριψης, θα
υπάρχει εγκάρσιος ηλεκτρομαγνήτης διαχωρισμού μαγνητιζόμενων μετάλλων.
3.1.12.2. Περιστροφικό κόσκινο ΑΣΑ/ραφιναρίας
Τα απορρίμματα θα τροφοδοτούνται στο κόσκινο με τη μεταφορική ταινία εξόδου του
σχίστη σάκων. Το περιστροφικό κόσκινο, θα χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των
απορριμμάτων στα παρακάτω κλάσματα:
 Κλάσμα λεπτόκοκκο <80mm
 Κλάσμα χονδρόκοκκο >80mm
H δυναμικότητα του πρέπει να ανέρχεται κατ ελάχιστον σε 21,5 tn/hr και 300 tn/day.
Το μηχάνημα θα φέρεται επί σταθερού ή κινητού στιβαρού πλαισίου εφοδιασμένου
με κατάλληλους σταθεροποιητές. Το κόσκινο θα είναι ηλεκτροκίνητο ή ντιζελοκίνητο
και θα έχει δικό του ηλεκτρολογικό πίνακα.
Το τύμπανο θα διαθέτει στρογγυλές οπές 80mm. Ο διαχωριστής θα δύναται να φέρει
και άλλα τύμπανα με μεγάλη ποικιλία διαστάσεων οπών. Το υλικό κατασκευής θα
πρέπει να είναι χάλυβας υψηλής ποιότητας. Το τύμπανο θα φέρει στο άνω τμήμα
του, εφαπτόμενη καθ’ όλο το μήκος του, μονοκόμματη περιστρεφόμενη κυλινδρική
βούρτσα καθαρισμού μεγάλης διαμέτρου, καθώς και επιπλέον ξέστρο το οποίο θα
κρατά τη βούρτσα καθαρή. Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από 2ο ανταλλακτικό
τύμπανο, εύκολα εναλλασσόμενο με το άνω, το οποίο θα διαθέτει οπές 20mm, και
θα χρησιμοποιείται για τη ραφιναρία του κομπόστ.
Στο εμπρόσθιο τμήμα του θα φέρει χοάνη υποδοχής υλικού μήκους κατάλληλης
χωρητικότητας ώστε να υποδέχεται τα εξερχόμενα απορρίμματα του σχίστη. Κάτω
από τη χοάνη θα βρίσκεται ο ιμάντας τροφοδοσίας του τυμπάνου. H περιστροφή του
θα γίνεται υδραυλικά, ενώ η ταχύτητα περιστροφής θα ελέγχεται αυτόματα και
συνεχώς, ώστε να εξαλείφεται η πιθανότητα υπερτροφοδότησης του τυμπάνου με
εισερχόμενο υλικό.
Στο οπίσθιο τμήμα του διαχωριστή θα υπάρχουν 2 ανακλινόμενοι ιμάντες απόρριψης
που διπλώνουν για τη μεταφορά. Ο εγκάρσιος θα εξάγει το οργανικό κλάσμα, ενώ ο
διαμήκης το επιφανειακό και υπερμεγέθες κλάσμα.
3.1.12.3. Μονάδα χειροδιαλογής
Μετά από το διαχωρισμό, μέσω περιστροφικού κοσκίνου, το χονδρόκοκο κλάσμα θα
οδηγείται προς περαιτέρω ανάκτηση υλικών, επί τόπου σε μονάδα διαλογής
ανακυκλώσιμων υλικών. Από τη διαλογή ανακτώνται δύο τουλάχιστον κατηγορίες
υλικών (χαρτόνι και πλαστικά). Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα διατίθενται με φροντίδα
και μέριμνα του εργολάβου.
Η φόρτωση της μονάδας χειροδιαλογής θα γίνεται απευθείας από τη μεταφορική
ταινία εξόδου του περιστροφικού κοσκίνου. Η μονάδα θα διαθέτει τέσσερις θέσεις
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χειροδιαλογής. Η δυναμικότητά της είναι 2 tn/h και 162 tn/day. Επιπλέον θα διαθέτει
ειδικά δοχεία (container) για την υποδοχή των ανακυκλώσιμων προϊόντων.
3.1.12.4. Σύστημα κομποστοποίησης
Το λεπτό κλάσμα (οργανικό κλάσμα) από το στάδιο της μηχανικής διαλογής οδηγείται
στο χώρο της βιολογικής επεξεργασίας, όπου πραγματοποιείται η κομποστοποίηση.
Το σύστημα κομποστοποίησης θα έχει δυναμικότητα 150,6 tn/ day και 47.000
tn/year.
Το σύστημα κομποστοποίησης θα είναι κινητό και αρθρωτό, θα αποτελείται από
επιμέρους τμήματα τα οποία θα πληρώνονται με την χρήση φορτωτή.
Το σύστημα θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από όργανα παρακολούθησης της
διεργασίας (υγρασία, θερμοκρασία, pH)
3.1.12.5. Κινητός εξοπλισμός
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή του κινητού εξοπλισμού (οχήματα,
container κτλ) που κατά την κρίση του απαιτείται για την ορθή λειτουργία του έργου,
πέρα από τον υφιστάμενο στον χώρο.
Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει τον εξοπλισμό που
θα χρησιμοποιήσει και τις ανάγκες που αυτός θα καλύπτει.
3.1.13.
Ωράριο λειτουργίας
Η εγκατάσταση θα λειτουργεί σε δύο βάρδιες, 14 ώρες ημερησίως και 312 ημέρες
ετησίως. Η μονάδα σχεδιάζεται για εξαήμερη λειτουργία ανά εβδομάδα.
Η λειτουργία του σταδίου βιολογικής επεξεργασίας θα είναι συνεχής, δηλαδή 24 ώρες
ημερησίως. Η συνεχής επί 24 ώρες λειτουργία του συστήματος θα είναι
αυτοματοποιημένη και δεν θα απαιτεί προσωπικό λειτουργίας.
Το προσωπικό θα καλύπτει:
• Την κανονική λειτουργία
• Την λειτουργία κατά τις αργίες
• Τις ανάγκες για αντικατάσταση και άδειες
• Την τακτική συντήρηση και την γενική συντήρηση

3.2.

Μεθοδολογία υλοποίησης

3.2.1. Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης
Για την εκτέλεση όλων των εργασιών και την ορθή λειτουργία της επεξεργασίας και
της διάθεσης των απορριμμάτων, το απαιτούμενο προσωπικό εκτιμάται σε 31 άτομα
περίπου και αναλύεται ως ακολούθως:
α/α

Περιγραφή

Αριθμός ατόμων

1

Προιστάμενος

1

2

Χειριστής Μηχανημάτων

5

3

Συντηρητής

2

4

Οδηγός

2

5

Ζυγιστής

2

6

Εργάτης γενικών καθηκόντων

18

7

Μηχανικός

1

Για την λειτουργία και συντήρηση του ΧΥΤΑ και την ταφή των απορριμμάτων, το
απαιτούμενο προσωπικό περιορίζεται στα 10 άτομα.
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α/α

Αριθμός
ατόμων

Περιγραφή

1

Προϊστάμενος

1

2

Μηχανικός

1

3

Φύλακας

2

4

Χειριστής Μηχανημάτων

2

5

Συντηρητής

1

6

Οδηγός

1

7

Εργάτης γενικών καθηκόντων

2

3.2.2. Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 30 μήνες.
3.2.3. Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών
Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
Κομοτηνής.
3.2.4. Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Κατά τη λειτουργία του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί και να
καταθέτει τις τεχνικές αναφορές και εκθέσεις προς τους κατά περίσταση αρμόδιους
φορείς, οι οποίες απαιτούνται από την υφιστάμενη Νομοθεσία και αφορούν σε
πληροφορίες για τη λειτουργία της εγκατάστασης και την τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων.
Με βάση τα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί μητρώο λειτουργίας,
συντήρησης, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου της εγκατάστασης. Όλα
τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης του
και θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν.
Εκπαίδευση προσωπικού : έκαστος διαγωνιζόμενος πρέπει να περιλαμβάνει στην
τεχνική του προσφορά περιγραφή του προγράμματος εκπαίδευσης τουπροσωπικού
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Χρηματοδότηση
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ ανέρχεται σε
2.821.139,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στο βαθμό που ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. κάνει χρήση του
δικαιώματος απαίτησης της επεξεργασίας πριν την ταφή τότε ο εκτιμώμενος
προϋπολογισμός για την επεξεργασία και ταφή του υπολείμματος ανέρχεται σε
8.084.872,34 ευρώ πλέον ΦΠΑ (υποθέτουμε ότι η εντολή στον ανάδοχο για
επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων θα δοθεί μέχρι το τέλος του
τετραμήνου από την υπογραφή της σύμβασης). Η αμοιβή του αναδόχου για την
παροχή της υπηρεσίας θα είναι ανά τόνο απορριμμάτων που εισέρχονται στην
εγκατάσταση.
Η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα:
 12 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων πλέον ΦΠΑ για τη λειτουργία
του ΧΥΤΑ
 40 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων πλέον ΦΠΑ για την
επεξεργασία των απορριμμάτων και την ταφή του υπολείμματος.

3. Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά
τμήμα/μονάδα
3.1.

Γενικά δεδομένα

O προϋπολογισμός, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της λειτουργίας και
συντήρησης του εξοπλισμού επεξεργασίας και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων Κομοτηνής, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τα τεύχη δημοπράτησης,
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κόστους:
 Κόστος εξοπλισμού
 Κόστος προσωπικού
 Κόστος λειτουργίας οχημάτων και λοιπές υποδομές
 Κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
 Ενεργειακό κόστος εγκαταστάσεων
 Κόστος αναλώσιμων υλικών
 Κόστος ασφάλισης και φύλαξης
 Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης
 Κόστος διασφάλισης υλικού επικάλυψης
 Κόστος μεταφοράς των επεξεργασμένων στραγγισμάτων στην ΕΕΛ Κομοτηνής
 Γενικά έξοδα

3.2.
Λειτουργία και συντήρηση ΧΥΤΑ
3.2.1. Προσωπικό
Το κόστος προσωπικού αφορά στη μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού για την
ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης.
Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται ο υπολογισμός του μισθολογικού κόστους.

Πίνακας 4:: Υπολογισμός κόστους προσωπικού
α/α
1
2
3

Περιγραφή
Προϊστάμενος
Μηχανικός
Φύλακας

4

Χειριστής Μηχανημάτων

Αριθμός
ατόμων
1
1
2

Ετήσιος
μισθός
41328
37195,2
16800

Ασφάλιση
6.000
6.000
6.720

Σύνολο
47.328,00
43.195,20
47.040,00

2

19.600

7.840

54.880,00
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5
6

Συντηρητής
Οδηγός

1
1

19600
19600

7.840
7.840

27.440,00
27.440,00

7

Εργάτης γενικών καθηκόντων

2

14000

5.600

39.200,00

Έτσι, συνολικά έχουμε:
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)

Συνολικό κόστος
(ευρώ / τόνο)

286.523,20

3

Προσωπικό

3.2.2. Εξοπλισμός και οχήματα
Το κόστος λειτουργίας των οχημάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία αφορά τα
λιπαντικά, την απαραίτητη συντήρηση και τις ενδεχόμενες φυσιολογικές φθορές.

Πίνακας 5: Εκτίμηση κόστους συντήρησης

Α/Α
1
2
3

Περιγραφή
Συμπιεστής
απορριμμάτων
Φορτωτής
Φορτηγό-όχημα
μεταφοράς γαιών

Αριθμός

Μήνες
λειτουργίας
(μήνες/έτος)

Κόστος ανά
μήνα
(€/μήνα)

Σύνολο

1

12

1.200

14.400

1

3

1.000

3.000

1

3

1.000

3.000

Άρα το συνολικό κόστος συντήρησης του εξοπλισμού και των οχημάτων είναι:

Κόστος
συντήρησης
εξοπλισμού και οχημάτων

Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)

Συνολικό κόστος
(ευρώ / τόνο)

20.400

0,22

κινητού

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το κόστος προμήθειας καυσίμων. Η τιμή του
πετρελαίου κίνησης θεωρήθηκε ίση με 1,1 €/L.

Πίνακας 6: Εκτίμηση κόστους προμήθειας καυσίμων

Α/Α
1
2
3

Περιγραφή
Συμπιεστής απορριμμάτων
Φορτωτής
Φορτηγό-όχημα
μεταφοράς γαιών

Αριθμός

Ημέρες
λειτουργίας
(ημέρες/έτος)

Ώρες
λειτουργίας
(h/day)

Κατανάλωση
(L/h)

Σύνολο

1
1

312
312

14
3

35
50

168.168
51.480

1

312

3

35

36.036

Άρα το συνολικό κόστος για την προμήθεια καυσίμων είναι:
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
Κόστος καυσίμων
255.684

Συνολικό κόστος
(ευρώ / τόνο)
2,72

3.2.3. Συντήρηση εξοπλισμού & υποδομών
Το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αφορά το κόστος συντήρησης του
εξοπλισμού και των υποδομών, και το κόστος φθορών / αποκαταστάσεων της
Μονάδας Επεξεργασίας στραγγισμάτων καθώς και των έργων υποδομής του ΧΥΤΑ.
Υπολογίζεται ως περίπου το 2% του κόστους κατασκευής.
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Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
60.000,00

Κόστος συντήρησης

Συνολικό κόστος
(ευρώ / τόνο αποβλήτου)
0,64

3.2.4. Κατανάλωση ενέργειας
Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αφορά στις καταναλώσεις όλων των
εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης επεξεργασίας
στραγγισμάτων.
Σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του έργου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας της
ΜΕΣ υπολογίζεται σε 216.363,33 kWh, ενώ οι λοιπές καταναλώσεις εκτιμώνται σε
67.120 kWh. Θεωρήθηκε ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 0,11 €/kWh.
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)

Συνολικό κόστος
(ευρώ / τόνο)

31.183

0,33

Κατανάλωση ενέργειας

3.2.5. Αναλώσιμα υλικά
Το κόστος των αναλώσιμων υλικών αφορά την προμήθεια των κατάλληλων χημικών
ουσιών για την αποτελεσματική λειτουργία της ΜΕΣ, καθώς επίσης και την
κατανάλωση νερού.
Το κόστος των απαιτούμενων αναλωσίμων της ΜΕΣ από τη μελέτη εφαρμογής του
έργου υπολογίζονται σε 15.440 €.
Στον ακόλουθο πίνακα συγκεντρώνεται το κόστος για την προμήθεια των
αναλωσίμων.

Πίνακας 7: Εκτίμηση κόστους αναλωσίμων
Συνολικό κόστος
€ / έτος
25.000
15.440

Νερό
Αναλώσιμα ΜΕΣ

Άρα, το συνολικό κόστος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών είναι:
Συνολικό κόστος
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
(ευρώ / τόνο)
Κόστος αναλώσιμων υλικών
40.440
0,43

3.2.6. Ασφάλιση και φύλαξη έργου
Η Ασφάλιση και η φύλαξη του έργου είναι υποχρεωτική, βαρύνει τον Ανάδοχο και
ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια σύμβασης.
Συνολικό κόστος
€ / έτος
Ασφάλιση
35.000,00
Φύλαξη
60.000,00
Άρα, το συνολικό κόστος για την ασφάλιση και τη φύλαξη του έργου είναι:

Ασφάλιση και φύλαξη

Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
95.000
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3.2.7. Περιβαλλοντική παρακολούθηση
Το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης αφορά στις απαραίτητες ενέργειες για
τον έλεγχο της εγκατάστασης και της περιβαλλοντικής απόδοσης του έργου, όπως
αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη, στους περιβαλλοντικούς όρους και στην
ισχύουσα άδεια λειτουργίας.
Συγκεντρωτικά το κόστος για την περιβαλλοντική παρακολούθηση παρουσιάζεται
στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 8: Εκτίμηση κόστους περιβαλλοντικής παρακολούθησης
Είδος
Υπόγεια
Επιφανειακά
Στραγγίσματα
Σύνθεση εισερχόμενων
Ανάλυση βιοαερίου
Λοιπές αναλύσεις (θόρυβος, σκόνη
κτλ)

Συχνότητα
ετησίως
2
4

Αριθμός
δειγμάτων
3
3

Κόστος
δείγματος
490
490

12
1
2

4
1
2

490
2250
760

23.520
2.250
3.040

1

1

2000

2.000

ΣΥΝΟΛΟ
2.940
5.880

Άρα το συνολικό για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του ΧΥΤΑ είναι:
Συνολικό κόστος
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
(ευρώ / τόνο)
Κόστος
περιβαλλοντικής
39.630
0,42
παρακολούθησης

3.2.8. Μεταφορά επεξεργασμένων στραγγισμάτων
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των
επεξεργασμένων στραγγισμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της
πόλης της Κομοτηνής. Η μέση ημερήσια παραγόμενη ποσότητα στραγγισμάτων είναι
50 m3, ενώ λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μεταφορές επεξεργασμένων
στραγγισμάτων πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες λειτουργίας του χώρου,
προκύπτει ότι η μέση ποσότητα επεξεργασμένων στραγγισμάτων που θα πρέπει να
μεταφερθούν στην ΕΕΛ Κομοτηνής είναι 58, 5 m3/ημέρα.
Το κόστος, λοιπόν, μεταφοράς των στραγγισμάτων υπολογίζεται στον ακόλουθο
πίνακα.

Πίνακας 9: Εκτίμηση κόστους μεταφοράς στραγγισμάτων
Χωρητικότητα
βυτιοφόρου

Αριθμός
δρομολογίων

Χρόνος
διαδρομής

Χρόνος
πλήρωσηςαδειάσματος

m3
20

/ημέρα
3

min
50

min
30

Συνολικός
απαιτούμενος
χρόνος
min
240

h
4

Κόστος
ημερήσιο

Συνολικό
ετήσιο
κόστος

€/day
285

€/year
88.920

Άρα το κόστος για τη μεταφορά των επεξεργασμένων στραγγισμάτων είναι:
Συνολικό κόστος
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
(ευρώ / τόνο)
Κόστος
μεταφοράς
88.920
0,95
επεξεργασμένων στραγγισμάτων

3.2.9. Διασφάλιση υλικού επικάλυψης-χώματος
Στον ακόλουθο πίνακα εκτιμάται ο απαιτούμενος όγκος χώματος που απαιτείται ως
υλικό επικάλυψης καθώς και το αντίστοιχο κόστος.
Παράμετρος

ΜΜ
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Ποσότητα απορριμμάτων

tn/year

94.000,00

Ποσοστό υλικού επικάλυψης
Ποσότητα υλικού επικάλυψης
Ειδικό βάρος
Όγκος υλικού επικάλυψης

%
tn/year
tn/m3
m3/year

15%
14.100,00
0,6
23.500,00

Κόστος διασφάλισης χώματος

€/year

117.500,00 €

Άρα το κόστος για την διασφάλιση του απαιτούμενου χώματος είναι
Συνολικό κόστος
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
(ευρώ / τόνο)
Κόστος διασφάλισης χώματος
117.500
1,25

3.2.10.

Γενικά έξοδα

Το κόστος γενικών εξόδων αφορά στην καθημερινή διοικητική λειτουργία της
εγκατάστασης (όπως πχ αναλώσιμα γραφείου, ταξίδια, τηλεφωνία και διαδίκτυο,
εργασίες καθαριότητας κτλ) και θεωρείται ως ίσο με το 9% του αθροίσματος των
υπολοίπων στοιχείων κόστους.

Γενικά Έξοδα

3.2.11.

Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
93.175,22

Συνολικό κόστος
(ευρώ / τόνο)
0,99

Ανάπτυξη δικτύου βιοαερίου

Το κόστος της ανάπτυξης του δικτύου βιοαερίου (τσιμεντοσωλήνες, αδρανή υλικά,
σωληνώσεις κα), ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 16.000 € ανά έτος.
Συνολικό κόστος
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
(ευρώ / τόνο)
Κόστος ανάπτυξης βιοαερίου
16.000
0,17

3.2.12.

Προϋπολογισμός

Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν, ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής
υπηρεσιών παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.
Κόστος ανά
Ετήσιο κόστος
τόνο
α/α
Αντικείμενο κόστους
(€/έτος)
(€/τόνο)
1
Προσωπικό
286.523,20
3,05
2
Υλικά επικάλυψης
117.500,00
1,25
3
Συντήρηση κινητού εξοπλισμού
20.400,00
0,22
4
Κόστος καυσίμων
255.684,00
2,72
5
Συντήρηση
60.000,00
0,64
6
Ηλεκτρική ενέργεια
31.183,17
0,33
7
Αναλώσιμα
40.440,00
0,43
8
Ασφάλιση
95.000,00
1,01
9
Περιβαλλοντική παρακολούθηση
23.630,00
0,25
10
Μεταφορά στραγγισμάτων
88.920,00
0,95
11
Ανάπτυξη δικτύου βιοαερίου
16.000,00
0,17
12
Γενικά έξοδα
93.175,22
0,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
1.128.455,60
12,00

Σελίδα 65

17PROC001768179 2017-07-28
3.3.
Επεξεργασία
υπολειμμάτων

εισερχόμενων

απορριμμάτων

και

ταφή

Η ανάλυση των στοιχείων κόστους πραγματοποιήθηκε με βάση τα τεχνικά δεδομένα
της εγκατάστασης. Αναλυτικότερα:

3.3.1. Προσωπικό
Το κόστος προσωπικού αφορά στην μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού.
Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται ο υπολογισμός του μισθολογικού κόστους.

Πίνακας 10: Υπολογισμός κόστους προσωπικού
α/α

Περιγραφή

Αριθμός
ατόμων

Ετήσιος
μισθός

Ασφάλιση

Σύνολο

1
2
3
4
5
6

Προιστάμενος
Μηχανικός
Φύλακας
Χειριστής Μηχανημάτων
Συντηρητής
Οδηγός

1
1
2
5
2
2

41328
37195,2
16800
19.600
19600
19600

6.000
6.000
6.720
7.840
7.840
7.840

47.328,00
43.195,20
47.040,00
137.200,00
54.880,00
54.880,00

7

Εργάτης γενικών καθηκόντων

18

14000

5.600

352.800,00

Έτσι, συνολικά έχουμε:
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)

Συνολικό κόστος
(ευρώ / τόνο)

737.323,20

7,84

Προσωπικό

3.3.2. Συντήρηση εξοπλισμού και υποδομών
Το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αφορά το κόστος συντήρησης του
εξοπλισμού και των υποδομών, και το κόστος φθορών / αποκαταστάσεων της
Μονάδας Επεξεργασίας στραγγισμάτων καθώς και των έργων υποδομής του ΧΥΤΑ.
Υπολογίζεται ως περίπου το 2% του κόστους κατασκευής.
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
60.000,00

Κόστος συντήρησης

Συνολικό κόστος
(ευρώ / τόνο αποβλήτου)
0,64

3.3.3. Εξοπλισμός επεξεργασίας & οχήματα
Το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού επεξεργασίας καθώς και των οχημάτων που
απαιτούνται για την επεξεργασία των απορριμμάτων αφορά τη μίσθωση, τα καύσιμα,
τα λιπαντικά, την απαραίτητη συντήρηση και τις ενδεχόμενες φυσιολογικές φθορές.
Το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού υγειονομικής ταφής αφορά τα καύσιμα, τα
λιπαντικά, την απαραίτητη συντήρηση και τις ενδεχόμενες φυσιολογικές φθορές.
Στον ακόλουθο πίνακα εκτιμάται το κόστος της μίσθωσης(όπου απαιτείται) και
λειτουργίας του εξοπλισμού και των οχημάτων. Σημειώνεται ότι σε αυτό
συμπεριλαμβάνεται και η απαιτούμενη συντήρηση και τα αναλώσιμα (λιπαντικά,
ανταλλακτικά κτλ).

Πίνακας 11: Εκτίμηση κόστους μίσθωσης
α/α
1
2

Περιγραφή
Σχίστης
Κόσκινο

Αριθμός
1
1

Μήνες
λειτουργίας

Κόστος ανά
μήνα

μήνες/έτος
12
12

€ / μήνα
20.000,00 €
16.150,00 €
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3
4
5
6
7
8

Χειροδιαλογή
Σύστημα κομποστοποίησης
Φορτωτής
Φορτωτής
Συμπιεστής απορριμμάτων
Φορτηγό-όχημα μεταφοράς
γαιών

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

12.000,00 €
20.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
1.200,00 €

144.000 €
240.000 €
60.000 €
12.000 €
14.400 €

1

3

1.000,00 €

3.000 €

Άρα το συνολικό κόστος μίσθωσης του εξοπλισμού και των οχημάτων είναι:
Συνολικό κόστος
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
(ευρώ / τόνο)
Κόστος λειτουργίας μηχανημάτων
907.200
9,65
Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το κόστος προμήθειας καυσίμων. Η τιμή του
πετρελαίου κίνησης θεωρήθηκε ίση με 1,1 €/L.

Πίνακας 12: Εκτίμηση κόστους προμήθειας καυσίμων
Ώρες
λειτουργίας

1
1
1
1
1
1
1

Ημέρες
λειτουργίας
ημέρες/έτος
312
312
312
312
312
312
312

1

312

α/α

Περιγραφή

Αριθμός

1
2
3
4
5
6
7

Σχίστης
Κόσκινο
Χειροδιαλογή
Σύστημα κομποστοποίησης
Φορτωτής
Φορτωτής
Συμπιεστής απορριμμάτων
Φορτηγό-όχημα μεταφοράς
γαιών

8

Κατανάλωση

Σύνολο

14
14
14
24
14
9
12

L / ώρα
40,00
40,00
12,00
25,00
50,00
50,00
35,00

192.192 €
192.192 €
57.658 €
205.920 €
240.240 €
154.440 €
144.144 €

3

35,00

36.036 €

Άρα το συνολικό κόστος για την προμήθεια καυσίμων είναι:
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
Κόστος καυσίμων
1.222.821,60 €

Συνολικό κόστος
(ευρώ / τόνο)
13,01

3.3.4. Κατανάλωση ενέργειας
Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αφορά στις καταναλώσεις όλων των
εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης επεξεργασίας
στραγγισμάτων.
Σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του έργου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας της
ΜΕΣ υπολογίζεται σε 216.363,33 kWh, ενώ οι λοιπές καταναλώσεις εκτιμώνται σε
67.120 kWh. Θεωρήθηκε ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 0,11 €/kWh.
Συνολικό κόστος
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
(ευρώ / τόνο)
Κατανάλωση ενέργειας

31.183

0,33

3.3.5. Αναλώσιμα υλικά
Το κόστος των αναλώσιμων υλικών αφορά τα αναλώσιμα για την επεξεργασία των
απορριμμάτων όπου υπολογίζονται σε 163.372 €.
Επιπλέον, αφορά την προμήθεια των κατάλληλων χημικών ουσιών για την
αποτελεσματική λειτουργία της ΜΕΣ, καθώς επίσης και την κατανάλωση νερού.
Το κόστος των απαιτούμενων αναλωσίμων της ΜΕΣ από τη μελέτη εφαρμογής του
έργου υπολογίζονται σε 15.440 €. Το κόστος για την προμήθεια νερού εκτιμάται
ετησίως σε 25.000 €.
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Άρα, το συνολικό κόστος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών είναι:
Συνολικό κόστος
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
(ευρώ / τόνο)
Κόστος αναλώσιμων υλικών
203.812
2,17

3.3.6. Ασφάλιση και φύλαξη έργου
Η Ασφάλιση και η φύλαξη του έργου είναι υποχρεωτική, βαρύνει τον Ανάδοχο και
ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια σύμβασης.
Συνολικό κόστος
€ / έτος
Ασφάλιση
35.000,00
Φύλαξη
60.000,00
Άρα, το συνολικό κόστος για την ασφάλιση και τη φύλαξη του έργου είναι:
Συνολικό κόστος
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
(ευρώ / τόνο)
Ασφάλιση και φύλαξη
95.000
1,01

3.3.7. Περιβαλλοντική παρακολούθηση
Το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης αφορά στις απαραίτητες ενέργειες για
τον έλεγχο της εγκατάστασης και της περιβαλλοντικής απόδοσης του έργου, όπως
αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη, στους περιβαλλοντικούς όρους και στην
ισχύουσα άδεια λειτουργίας.
Σε περίπτωση επεξεργασίας των απορριμμάτων, θα πραγματοποιούνται αναλύσεις
του παραγόμενου κόμποστ:

Πίνακας 14: Εκτίμηση κόστους περιβαλλοντικής παρακολούθησης
Είδος
Compost
Υπόγεια
Επιφανειακά
Στραγγίσματα
Σύνθεση εισερχόμενων
Ανάλυση βιοαερίου
Λοιπές αναλύσεις (θόρυβος, σκόνη κτλ)

Συχνότητα
ετησίως
10
2
4
12
1
2

Αριθμός
δειγμάτων
1
3
3
2
1
2

Κόστος
δείγματος
2.800
390
390
390
2250
750

1

1

2000

ΣΥΝΟΛΟ
28.000
2340
4680
9360
2250
3000
2000

Άρα το συνολικό για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της επεξεργασίας των
απορριμμάτων:
Συνολικό κόστος
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
(ευρώ / τόνο)
Κόστος
περιβαλλοντικής
51.630
0,55
παρακολούθησης

3.3.8. Διασφάλιση υλικού επικάλυψης-χώματος
Στον ακόλουθο πίνακα εκτιμάται ο απαιτούμενος όγκος χώματος που απαιτείται ως
υλικό επικάλυψης καθώς και το αντίστοιχο κόστος.
Παράμετρος
Ποσότητα απορριμμάτων
Ποσοστό υλικού επικάλυψης

ΜΜ
tn/year
%

Ποσότητα υλικού επικάλυψης
Ειδικό βάρος
Όγκος υλικού επικάλυψης

tn/year
tn/m3
m3/year
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Παράμετρος
Κόστος διασφάλισης χώματος

ΜΜ

Τιμή

€/year

64.625,00 €

Άρα το κόστος για την διασφάλιση του απαιτούμενου χώματος είναι:

Κόστος διασφάλισης χώματος

Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
64.625

Συνολικό κόστος
(ευρώ / τόνο)
0,69

3.3.9. Μεταφορά επεξεργασμένων στραγγισμάτων
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των
επεξεργασμένων στραγγισμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της
πόλης της Κομοτηνής. Η μέση ημερήσια παραγόμενη ποσότητα στραγγισμάτων είναι
50 m3, ενώ λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μεταφορές επεξεργασμένων
στραγγισμάτων πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες λειτουργίας του χώρου,
προκύπτει ότι η μέση ποσότητα επεξεργασμένων στραγγισμάτων που θα πρέπει να
μεταφερθούν στην ΕΕΛ Κομοτηνής είναι 58, 5 m3/ημέρα.
Το κόστος, λοιπόν, μεταφοράς των στραγγισμάτων υπολογίζεται στον ακόλουθο
πίνακα.

Πίνακας 15: Εκτίμηση κόστους μεταφοράς στραγγισμάτων
Χωρητικότητα
βυτιοφόρου

Αριθμός
δρομολογίων

Χρόνος
διαδρομής

Χρόνος
πλήρωσηςαδειάσματος

m3
20

/ημέρα
3

min
50

min
30

3.3.10.

Συνολικός
απαιτούμενος
χρόνος
min
240

h
4

Κόστος
ημερήσιο

Συνολικό
ετήσιο
κόστος

€/day
285

€/year
88.920

Γενικά έξοδα

Το κόστος γενικών εξόδων αφορά στην καθημερινή διοικητική λειτουργία της
εγκατάστασης (όπως πχ αναλώσιμα γραφείου, ταξίδια, τηλεφωνία και διαδίκτυο,
εργασίες καθαριότητας κτλ) και θεωρείται περίπου ίσο με το 9% του αθροίσματος των
υπολοίπων στοιχείων κόστους.
Συνολικό κόστος
Συνολικό κόστος
(ευρώ / έτος)
(ευρώ / τόνο)
Γενικά Έξοδα
297.807,30
3,17

3.3.11.

Προϋπολογισμός

Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν, ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής
υπηρεσιών επεξεργασίας απορριμμάτων παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον
παρακάτω πίνακα.
Κόστος
α/α Αντικείμενο κόστους
Ετήσιο κόστος
μονάδας
€/έτος
€/τόνο
1
Προσωπικό
737.323,20
7,84
2
Μίσθωση εξοπλισμού
907.200,00
9,65
3
Συντήρηση εξοπλισμού και υποδομών
60.000,00
0,64
4
Ενέργεια
31.183,17
0,33
5
Κόστος καυσίμων
1.222.821,60
13,01
6
Αναλώσιμα
203.812,00
2,17
7
Ασφάλιση και φύλαξη έργου
95.000,00
1,01
8
Περιβαλλοντική παρακολούθηση
51.630,00
0,55
9
Μεταφορά στραγγισμάτων
88.920,00
0,95
10 Υλικό επικάλυψης
64.625,00
0,69
11 Γενικά έξοδα διοίκησης
297.807,30
3,17
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ΣΥΝΟΛΟ

3.4.

3.760.322,27

40,00

Συνολικός προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη λειτουργία και συντήρηση του ΧΥΤA Κομοτηνής
για χρονικό διάστημα 30 μηνών είναι:
Λειτουργία ΧΥΤΑ
2.821.139,00 €
ΦΠΑ 24%
677.073,36 €
3.498.212,36
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
€
Σε περίπτωση που η Α.Α. κάνει χρήση του δικαιώματός του και πραγματοποιηθεί από
τον ανάδοχο και η επεξεργασία των απορριμμάτων, ο συνολικός προϋπολογισμός θα
διαμορφωθεί ως εξής:

Λειτουργία και συντήρηση ΧΥΤΑ
Επεξεργασία απορριμμάτων και λειτουργία και
συντήρηση ΧΥΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Χρονική
διάρκεια Προϋπολογισμός
(μήνες)
6,00
564.227,80
24,00

7.520.644,54

30,00

8.084.872,34
1.940.369,36
10.025.241,70
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Άρθρο 1: Εισαγωγή
1.1
Ορισμοί, συντομογραφίες και αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)
Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή (Α.Α.): είναι η Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.).

Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΥ): η Διεύθυνση Ο.Σ.Δ.Α. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή λειτουργίας και
συντήρησης του ΧΥΤΑ Κομοτηνής.

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή του
Αναδόχου

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του
διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί
μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.

Υπηρεσία: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Ε.Σ.Υ.: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου
μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.1
της Ε.Σ.Υ.

Τεύχη Διαγωνισμού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συμμετέχοντες
κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:
1. η Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
1.2
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
Η παρούσα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 14 άρθρα (συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος) και προσδιορίζει το
γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Tα
ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ
το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο παράρτημα Ι της διακήρυξης.
1.3
Σειρά Ισχύος Συμβατικών Τευχών
Tα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά τα συμπληρώνουν,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης . Σε περίπτωση ύπαρξης, στα πιο πάνω τεύχη, αντιθέτων
μεταξύ τους όρων, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα τεύχη με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Διακήρυξη
Οικονομική Προσφορά
Προϋπολογισμός Μελέτης
Τεχνική Προσφορά Αναδόχου (Τ.Π.)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
Παράρτημα Ι της διακήρυξης

Όλα τα πιο πάνω τεύχη θεωρούνται αλληλοσυμπληρούμενα. Σε περίπτωση, όμως, που περιλαμβάνονται σε
αυτά αντιτιθέμενοι μεταξύ τους όροι και διατυπώσεις κατισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος με την
υψηλότερη προτεραιότητα.

Άρθρο 2: Εκτέλεση της σύμβασης
2.1
Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης, που περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά του Παρόχου / Αναδόχου
είναι:
I.

Η λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ

II.

Η διάθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ

ΙΙI.
η διενέργεια όλων των αναγκαίων εργασιών για τη λειτουργία και την τακτική συντήρηση της
εγκατάστασης, ώστε να διατηρούνται ή να βελτιώνονται οι ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της μονάδας
καθώς και οι γενικότεροι όροι λειτουργίας της Μονάδας με βάσει την άδεια λειτουργίας που θα λάβει.
ΙV.
Η μεταφορά των επεξεργασμένων στραγγισμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της
πόλης της Κομοτηνής.
Ως Λειτουργία νοείται το σύνολο των υπηρεσιών, προμηθειών, και εργασιών που απαιτούνται ώστε να
εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της μονάδας, όπως αυτή απαιτείται από τα Τεύχη Δημοπράτησης, την
ΑΕΠΟ και την σχετική άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης
Ως Συντήρηση νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ανάδοχο, καθώς επίσης και η προμήθεια
ανταλλακτικών, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, ώστε να διασφαλίζεται η
συνεχής και η ομαλή λειτουργία όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του έργου χωρίς διακοπή ή μείωση
της απόδοσης οποιουδήποτε τμήματος της εγκατάστασης, του εξοπλισμού και των συστατικών μερών της
μονάδας, καθώς επίσης και η διατήρηση του συνόλου του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση για την περίοδο
που προσδιορίζεται από τη Σύμβαση.
Επιπλέον, ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα μέχρι την 4 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης να δώσει εντολή
στον Ανάδοχο για την επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων με δικό του εξοπλισμό. Εντός δύο
μηνών από την εντολή αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει εγκαταστήσει τον απαιτούμενο
εξοπλισμό και να υλοποιήσει την επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων και την διάθεση των
υπολλειμμάτων στο ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΤΔ. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές θα
περιλαμβάνουν:
Ι. Την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού όπως αυτός περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του
παραρτήματος Ι της διακήρυξης με σκοπό την επεξεργασία των απορριμμάτων που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ
Κομοτηνής και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων
II.

τη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων

III. την παροχή υπηρεσιών επισκευών, υποστήριξης και λειτουργίας του εξοπλισμού για όσο διαρκεί η
υπηρεσία καθώς και η διαχείριση των υλικών που θα ανακτώνται από την επεξεργασία.
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Στο χώρο θα γίνονται δεκτά τα απορρίμματα της Περιφερειακής Ενότητας Κομοτηνής και των Δήμων της ΠΕ
Έβρου που πληρούν τις προδιαγραφές αποβλήτων αποδεκτών στη συγκεκριμένη κατηγορία του έργου
σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας, την Α.Ε.Π.Ο και τον Ευρωπαϊκό κατάλογο απορριμμάτων ή άλλα που
θα αποφασίσει η Προϊσταμένη Αρχή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται δεκτά απόβλητα που δεν
εμπίπτουν στην κατηγορία των αποδεκτών αποβλήτων του χώρου.
Απόβλητα που προέρχονται από άλλους φορείς μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο μετά από σχετική έγκριση
της αναθέτουσας αρχής. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται αντίστοιχα με τη συμβατική τιμή για την ταφή ή
επεξεργασία και ταφή των συγκεκριμένων αποβλήτων.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του ελέγχου των εισερχόμενων
αποβλήτων, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εντοπίσει απόβλητα των οποίων η διάθεση δεν επιτρέπεται στη μονάδα θα
πρέπει να μην επιτρέψει την είσοδό τους στο χώρο διάθεσης, να ειδοποιήσει την ομάδα επίβλεψης και να
σημειωθεί στο βιβλίο συμβάντων το οποίο θα τηρείται στο έργο.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται οι παρακάτω δεσμευτικοί
όροι και υποχρεώσεις του Αναδόχου:

Η άρτια και συνεχής, σύμφωνα με το πρόγραμμα που περιγράφεται κατωτέρω λειτουργία όλων
των εγκαταστάσεων του έργου, καθ' όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Η συνεχής και αποτελεσματική διάθεση από την υπογραφή της Σύμβασης παραπροϊόντων της
μονάδας σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Η διαχείριση των προϊόντων της μονάδας.

Η πλήρης συντήρηση - τακτική, προληπτική ή επισκευή υπαίτιων σε αυτόν βλαβών του εξοπλισμού
εκ μέρους του Αναδόχου, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η εκτέλεση όλων των εργασιών των
σχετικών με την τακτική συντήρηση και με τις επισκευές υπαίτιων σε αυτόν βλαβών και με τις προμήθειες
ανταλλακτικών, όπως και η απασχόληση, όταν απαιτείται, εξωτερικών συνεργείων επισκευής και
συντήρησης. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα γίνονται, σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας
του εξοπλισμού. Βλάβες από ανωτέρα βία αντιμετωπίζονται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθησης
περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Η σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων, η οποία θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα ελέγχου και συντήρησης
των εγκαταστάσεων, την καταγραφή των χαρακτηριστικών του εισερχόμενου φορτίου στη μονάδα, τα
αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, καθώς και ετήσιων εκθέσεων σε ηλεκτρονική μορφή, ως
προς τις εργασίες Συντήρησης ή/και εκτάκτων βλαβών.

Η εκτέλεση όλων των αξιόπιστων περιοδικών μετρήσεων που προβλέπουν οι κανόνες για την
υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας εντός του έργου με ανάθεση σε πιστοποιημένο και εξειδικευμένο
Εργαστήριο του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού που θα τύχει της έγκρισης του κυρίου του έργου και με
δαπάνες του Αναδόχου, δεδομένου ότι κάθε σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην οικονομική του
προσφορά.

Η προμήθεια και ασφαλής διαχείριση όλων των απαιτούμενων αναλώσιμων, υλικών συντήρησης
και ανταλλακτικών για όλη την περίοδο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.

Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας και εξασφάλισης της υγείας
και της ασφάλειας της εργασίας που απαιτούνται από τη νομοθεσία για το προσωπικό που εργάζεται
στο έργο.

Η απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ο εμβολιασμός όλων των
εργαζόμενων, η παρακολούθηση από ιατρό εργασίας, η εκτέλεση όλων των από τη νομοθεσία
προβλεπόμενων ιατρικών εξετάσεων και ελέγχων για όλο το προσωπικό που απασχολείται στο έργο.

Η τήρηση του οργανογράμματος που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Αρμόδια
Υπηρεσία.
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Ρητά ορίζεται ότι ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στο οργανόγραμμά του το προσωπικό που θα
απασχολήσει με βάση τα στοιχεία των τεχνικών Προδιαγραφών. Ο Ανάδοχος μπορεί να προσφέρει
αριθμό θέσεων εργασίας μικρότερο ή μεγαλύτερο από τον αναφερόμενο ως ελάχιστο απαιτούμενο, με
την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου. Εφόσον απαιτηθεί πρόσθετο
προσωπικό πέραν του αναλυτικά περιγραφόμενου στην προσφορά του, για οποιοδήποτε λειτουργικό
λόγο ή προσωπικό αντικατάστασης λόγω ασθενειών κ.λπ., ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του
δαπάνες να καλύψει τις πρόσθετες θέσεις με πρόσωπα ανάλογων προσόντων και υπό την έγκριση της
Αρμόδιας Υπηρεσίας.

Η ασφάλιση του συνόλου της εγκατάστασης και προς τρίτους. Οι όροι των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων που θα συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιούν τα σχετικά άρθρα της Ε.Σ.Υ.

Ο τακτικός και συστηματικός καθαρισμός ολόκληρου του γηπέδου (εσωτερικό των χώρων,
περιβάλλων χώρος, οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια κλπ) του έργου.

Συντήρηση της κτιριακής υποδομής της εγκατάστασης και των δομικών κατασκευών:
περιλαμβάνονται η συντήρηση-επισκευή των εσωτερικών οδών (οδοποιία), συντήρηση των κτιρίων και
των εσωτερικών τους υδραυλικών, ηλεκτρικών και άλλων εγκαταστάσεων, οι τυχόν απαιτούμενες
αποκαταστάσεις των χρωματισμών των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών όλων των κτιρίων και
των δεξαμενών, των επιχρισμάτων, η βαφή των εμφανών σιδηρών στοιχείων, όπου απαιτείται.

Η συνεχής, άρτια και αποτελεσματική, με τις όποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις απαιτηθούν,
λειτουργία των συστημάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας της εργασίας για το σύνολο του
προσωπικού στο έργο.

Ρητά ορίζεται ότι όλοι οι ως άνω γενικοί όροι και υποχρεώσεις του Αναδόχου ισχύουν σε
συντρέχουσα προς τούτο περίπτωση συμπληρωματικά και σε συνδυασμό με τους λοιπούς
αναφερόμενους όρους στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην Ε.Σ.Υ. Σε περίπτωση που, ενδεχομένως,
προκύψει μη συμφωνία μεταξύ τους, ισχύουν οι διασφαλίζοντες, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας
Υπηρεσίας, την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη για τον Εργοδότη και την αρτιότερη, από τεχνική
άποψη, εκτέλεση των υπηρεσιών.

Η τήρηση κατάλληλου Ημερολογίου Συντηρήσεων, βλαβών και συμβάντων (που θα περιλαμβάνει
τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, επισκευών, καθώς και σχετικές παρατηρήσεις) που
θα είναι διαθέσιμο στον τόπο του έργου και θα συνυπογράφεται, από τον αρμόδιο τεχνικό του
Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του Εργοδότη,
να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις
υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενική περιοχή των εργασιών
και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.

Οι τεχνικού περιεχομένου υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως προσδιορίζονται στην Διακήρυξη και
στα παραρτήματα της.
2.2
Διάρκεια του Έργου
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής της.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μέχρι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να δώσει εντολή
στον Ανάδοχο για την επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων με δικό του εξοπλισμό και την
υγειονομική ταφή του υπολείμματος. Εντός δύο μηνών από την εντολή αυτή ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να έχει εγκαταστήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να ξεκινήσει την επεξεργασία των
εισερχόμενων απορριμμάτων και την υγειονομική ταφή των υπολλειμμάτων στο ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των ΤΔ.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέσει στον ανάδοχο της σύμβασης συμπληρωματικές υπηρεσίες που
δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και οι οποίες, λόγω
μη προβλέψιμων περιστάσεων κατέστησαν αναγκαίες για την παροχή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται
στην αρχική σύμβαση υπό τις προϋποθέσεις του 132 του Ν.4412/2016.
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2.3
Εκπρόσωποι του Ανάδοχου
2.3.1. Η Σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη ορισμένο προς τούτο και
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκπρόσωπο
του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει, επίσης, κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.
2.3.2. Εάν το Ανάδοχο σχήμα τυγχάνει σύμπραξης, τότε υποχρεωτικά τα μέλη της σύμπραξης πρέπει να
συστήσουν κατ' επιλογήν τους είτε Κοινοπραξία είτε οιασδήποτε μορφής Εταιρεία, με αποκλειστικό σκοπό
την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Στην Κ/Ξ ή Εταιρεία που θα συσταθεί θα συμμετέχουν όλοι
όσοι συμμετείχαν στη Σύμπραξη και μόνον αυτοί με ποσοστά συμμετοχής του καθενός αυτά που έχουν
δηλωθεί στον Διαγωνισμό. Εάν το Ανάδοχο σχήμα είναι Κ/Ξ δικαιούται κατ' απόλυτη επιλογή της να
συστήσει Εταιρεία οιασδήποτε μορφής με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της
Σύμβασης, στην οποία Εταιρεία θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της Κ/Ξ και μόνον αυτά, με τα ποσοστά
συμμετοχής καθενός που έχουν δηλωθεί στο Διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή, σύστασης Εταιρείας, τα
μέλη της Αναδόχου Κ/Ξ που τη συνιστούν, ευθύνονται έναντι του Εργοδότη αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον ο καθένας.
2.4

Παρακολούθηση της Σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ο έλεγχος των παρεχόμενων
υπηρεσιών, ασκούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Με απόφαση του Προϊστάμενου της εν λόγω Δ/νσης
θα ορισθεί ο Μηχανικός ή οι Μηχανικοί Παρακολούθησης της σύμβασης (Ο.Ε). Στα καθήκοντα αυτών
περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης της
εγκατάστασης και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον Ανάδοχο.
Το σύνολο του προσωπικού του Αναδόχου, μηδενός εξαιρουμένου, είναι υποχρεωμένο, να δίνει
οποιαδήποτε πληροφορία που είναι σχετική με τη λειτουργία του έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί από την
Ομάδα Επίβλεψης του συμβατικού αντικειμένου και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη. Η άρνηση
παροχής των προαναφερομένων πληροφοριών, η απόκρυψη στοιχείων ή η ψευδής παροχή πληροφοριών
από μέρους προσωπικού του Αναδόχου συνεπάγεται την απομάκρυνσή του από την σύμβαση κατόπιν
αποφάσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, πέραν των άλλων, κατά περίπτωση, κυρώσεων σε βάρος του
Αναδόχου. Τα αρμόδια όργανα της υπηρεσίας δύνανται να προβούν σε επί τόπου αυτοψίες και να προβούν
σε δειγματοληψίες σε ό,τι κρίνουν αναγκαίο στα πλαίσια της παρακολούθησης της σύμβασης. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει στα όργανα αυτά πάσα διευκόλυνση και συνδρομή.
2.5
Υποβολή Εκθέσεων απ’ τον Ανάδοχο
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποβολή στοιχείων και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι υποβολές εκθέσεων που αφορούν τις εργασίες του παρόντος
άρθρου χωρίζονται σε μηνιαίες και μία συνολική στο τέλος της σύμβασης .
Συγκεκριμένα:
Μηνιαία, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Ο.Ε. Μηνιαία Συνοπτική Τεχνική Έκθεση Λειτουργίας και
Συντήρησης με τις κύριες επεμβάσεις και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, ελέγχων συντηρήσεων και
επισκευών που διενήργησε με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου και Συντήρησης των μονάδων. Αυτή η έκθεση
- που θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο Ημερολόγιο Συντήρησης - θα διορθώνεται και
θα εγκρίνεται από την Α.Υ.
Η ανωτέρω Μηνιαία Έκθεση θα είναι συνταγμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί την κύρια πηγή των
επιμετρητικών στοιχείων (σε σχέση με τα συναφή είδη εργασιών που υπόκεινται σε επιμετρήσεις) και θα
αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του ως προς το αντικείμενο της συντήρησης.
Η εν λόγω έκθεση θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τα εξής:
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 Στοιχεία παροχής εισόδου - εξόδου, προϊόντων - παραπροϊόντων
 Στοιχεία μετρήσεων παραμέτρων λειτουργίας
 Σχολιασμό τυχόν αποκλίσεων παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας, με προτάσεις για θεραπεία
εξωγενών και μη αιτιών
 Ενδεχόμενες προτάσεις για την βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του έργου.
 Στοιχεία από την προσκόμιση και χρήση αναλώσιμων, ανταλλακτικών και λοιπών υλικών για τη
διενέργεια των συντηρήσεων - επισκευών.
 Δελτία ημερήσιας παρουσίας εργαζομένων ανά βάρδια υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο
λειτουργίας τόσο του Αναδόχου όσο και της υπηρεσίας.
 Επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν στα τεχνικά σχέδια και οδηγίες, για οποιαδήποτε τυχόν
αλλαγή επέλθει στα συστήματα των εγκαταστάσεων, κατά τις επεμβάσεις συντήρησης, επισκευών
και ρυθμίσεων τους
 Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων
 Συμβάντα – αστοχίες – ατυχήματα
Επίσης, ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα υποβάλλει (και σε επεξεργασμένη ηλεκτρονική μορφή) στην Ο.Ε.,
στο τέλος της σύμβασης και το αργότερο εντός ενός μηνός από το πέρας αυτής, Συγκεντρωτική έκθεση
Λειτουργίας.
Η Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας θα βασίζεται στις μηνιαίες εκθέσεις και θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
κάτωθι:
 τα αντίστοιχα που θα περιλαμβάνονται και στις μηνιαίες εκθέσεις λειτουργίας, για όσους μήνες
του υπόψη ημερολογιακού έτους είχε την ευθύνη λειτουργίας ο Ανάδοχος,
 ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εισροών και εκροών εισόδου, εξόδου, ενδιάμεσων
σταδίων των μονάδων,
 σημαντικά περιστατικά κατά τη λειτουργία, σημαντικές επισκευές-αντικαταστάσεις εξοπλισμού,
 τις καταναλωθείσες ποσότητες των χημικών, αναλωσίμων (λειτουργίας και συντήρησης), τις
παραχθείσες ποσότητες προϊόντων - παραπροϊόντων κλπ.,
 γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το υπόψη χρονικό διάστημα λειτουργίας του έργου,
 ενδεχόμενες προτάσεις για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του έργου είτε αυτές αφορούν
λειτουργικές ρυθμίσεις είτε τον εξοπλισμό είτε τον τρόπο παρακολούθησης της Λειτουργίας.
Τέλος, αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, η σύνταξη και υποβολή στο τέλος της σύμβασης και πριν την
Προσωρινή Παραλαβή, Τελικής Έκθεσης Λειτουργίας Συντήρησης και Επισκευών η οποία θα συνοψίζει τις
μηνιαίες εκθέσεις και θα εξάγει συγκεντρωτικά συμπεράσματα.
Επισημαίνεται ότι όλα τα απαιτούμενα αρχεία και εκθέσεις θα τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου
Η εύρυθμη λειτουργία του έργου προϋποθέτει την ύπαρξη ολοκληρωμένου και λειτουργικού
οργανογράμματος. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων γίνεται πάντα σύμφωνα με τη σχετική θέση στο
οργανόγραμμα, ενώ η γενικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία,
την Άδεια Εγκατάστασης και την Άδεια Λειτουργίας του έργου.
3.1. Για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές
και κατάλληλο προσωπικό, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα
του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του Εργοδότη, χωρίς αυτή να
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του.
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3.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης τις κατ' ελάχιστες θέσεις
εργασίας που προσέφερε και να δηλώσει άμεσα οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση στη σύνθεση του
οργανογράμματος του. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ερευνά τους λόγους τροποποίησης και μπορεί να
εγκρίνει ή να απορρίψει την προτεινόμενη τροποποίηση στη σύνθεση του προσωπικού.
3.3. Το προσωπικό του Αναδόχου ταξινομείται σε διακριτά επίπεδα, με βάση την ειδικότητα του και τη θέση
απασχόλησης, όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
3.4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για την
εξασφάλιση ενός ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.
3.5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή βάση και σε όλες τις βάρδιες λειτουργίας
του έργου, όλο το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών ή σοβαρών επεμβάσεων συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος να διαθέτει,
σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του 24ώρου, όλες τις απαιτούμενες ενισχύσεις σε τεχνικό προσωπικό και
μέσα (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) με στόχο την αποκατάσταση των λειτουργιών στον
ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Θα μεριμνά με δαπάνες του για τις μετακινήσεις του προσωπικού του στο έργο, καθώς και για τον εξοπλισμό
του προσωπικού του με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και μέσα, για την επίτευξη της αποστολής του.
3.6. Με μέριμνα του Αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα. Το ημερολόγιο
συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν,
οι εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν
έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
Το ημερολόγιο υπογράφεται καθημερινά απ’ τον υπεύθυνο Λειτουργίας του Αναδόχου και την Ο.Ε.. Το(α)
αποκοπτόμενο(α) φύλλο(α) υποβάλλεται καθημερινώς στην Δ.Υ στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας.
Εάν η Ο.Ε. δεν υπογράψει το Ημερολόγιο λειτουργίας, εντός τριών ημερών από την ημερομηνία που
αναφέρεται, χωρίς να έχει εγγράφως αιτιολογήσει την μη υπογραφή του, τότε το ημερολόγιο θεωρείται
σιωπηρώς εγκεκριμμένο και υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στην ΕΣΥ για πληρωμή.
1.
Η Δ.Υ. μπορεί να καθορίσει την καταγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή
άλλων στοιχείων ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.

Άρθρο 4: Αμοιβή – κρατήσεις
4.1
Αμοιβή του Αναδόχου
Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου είναι αυτή που προκύπτει με βάση την Οικονομική του Προσφορά, όπως
τελικά αυτή διαμορφώνεται με την Απόφαση Ανάθεσης της Προϊσταμένης Αρχής.
Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα και
κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών
συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του) και το επιχειρηματικό του κέρδος.

4.2
Τρόπος και Στοιχεία Πληρωμής του Αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα, και το πολύ εντός τριάντα ημερών από την έκδοση του
σχετικού πιστοποιητικού.
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Ο προσδιορισμός του πληρωτέου ποσού θα γίνεται με βάση την μονάδα που θα δώσει ο Ανάδοχος στην
οικονομική του προσφορά και τις αντίστοιχες ποσότητες υλικών που διαχειρίστηκε αποδεδειγμένα ο
Ανάδοχος. Ο προσδιορισμός της ποσότητας των υλικών σε μηνιαία βάση θα γίνεται από τον Ανάδοχο με
βάση το «Ημερολόγιο Λειτουργίας». Το «Ημερολόγιο Λειτουργίας» θα είναι βιβλίο, του οποίου κάθε σελίδα
θα αντιστοιχεί σε μια εργάσιμη και θα έχει αριθμηθεί και υπογραφεί προκαταβολικά από την αρμόδια
υπηρεσία. Σε κάθε σελίδα θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον οι ποσότητες εισερχόμενων απορριμμάτων σε
τόνους, όπως αυτές προκύπτουν από το ζυγιστήριο της εισόδου, τα στοιχεία των απορριμματοφόρων, και
το φορτίο και η προέλευση έκαστου, καθώς και παρατηρήσεις για την ημερήσια λειτουργία της
εγκατάστασης. Το ακριβές περιεχόμενο και ο τύπος του «Ημερολογίου Λειτουργίας» μπορεί να
τροποποιείται από τον ανάδοχο με την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας ο υπεύθυνος λειτουργίας του αναδόχου και ο υπεύθυνος της ΟΕ θα
υπογράφουν το ημερολόγιο λειτουργίας. Εάν εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
συμπλήρωσης του ημερολογίου, αυτό δεν έχει υπογραφθεί από τον υπεύθυνο της ΟΕ, τότε όσον αφορά τη
συγκεκριμένη ημέρα, αυτό θεωρείται σιωπηρώς εγκεκριμένο. Σε περίπτωση διαφωνίας του υπευθύνου της
ΟΕ με τα αναγραφόμενα μιας ημέρας, εντός τριών ημερών πρέπει να κοινοποιήσει εγγράφως στον ανάδοχο
τις αντιρρήσεις του τεκμηριωμένα. Στην πράξη αυτή της ΔΥ ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση
απευθυνόμενη στην Προϊστάμενη Αρχή.
Το αργότερο 15 ημέρες μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα λειτουργίας (π.χ. την 16η ημέρα του
Μαρτίου για το μήνα λειτουργίας Φεβρουάριο) ο ανάδοχος υποβάλλει λογαριασμό ο οποίος περιλαμβάνει
όλες τις ποσότητες απορριμμάτων που αντιστοιχούν σε ημέρες «Ημερολογίου Λειτουργίας» που έχουν
εγκριθεί εγγράφως ή σιωπηρώς. Σε περίπτωση διαφωνιών της προηγούμενης παραγράφου, οι ημέρες στις
οποίες αναφέρονται οι διαφωνούντες δεν περιλαμβάνονται στον λογαριασμό, μέχρι επίλυσης των
διαφωνιών. Σιωπηρή έγκριση θεωρείται ότι έχει δοθεί εάν παρέλθει ένας μήνας από την κατάθεση του
λογαρισμού και δεν έχει δοθεί ρητή έγκριση ή απόρριψη. Η έγκριση κάθε λογαριασμού δίδεται από την
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Ο λογαριασμός πρέπει να συνοδεύεται από τις ημερήσιες εκτυπώσεις της γεφυροπλάστιγγας. Ημέρες για
τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες εκτυπώσεις, αφαιρούνται από το λογαριασμό μέχρι τη προσκόμιση
των αντίστοιχων εκτυπώσεων. Η ΔΥ ελέγχει τη γεφυροπλάστιγγα και το σύστημα παραγωγής των
εκτυπώσεων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει όποιες υποδείξεις της ΔΥ τόσο στη
γεφυροπλάστιγγα όσο και στο σύστημα εκτυπώσεων. Μετά την εφαρμογή των υποδείξεων τα
αποτελέσματα των ζυγίσεων είναι κοινά αποδεκτά και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
αντιρρήσεων ή διαφωνιών.
Το τελικό ποσό που πρέπει να καταβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε πιστοποίηση θα αναπροσαρμόζεται
κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους εργατικών και α' υλών
- καυσίμων. Ο τρόπος αναπροσαρμογής θα είναι σύμφωνος με τα πρότυπα και τις τιμές που έχουν οριστεί
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Μηνιαία Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ).
Ειδικότερα η αναπροσαρμογή στην τιμή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Τύπος:
Ρ = Ρο * α 1 /α
Όπου:
Ρο= Το ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο με βάση τις τιμές του συμβολαίου.
Ρ = Το ποσό που οφείλεται στον ανάδοχο προσαρμοσμένο στον τύπο.
α 1 = Ο γενικός δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα για το οποίο θα εκδοθεί το ένταλμα πληρωμής.
α = Ο γενικός δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η προσφορά.
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.
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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.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ .

4.3
Νόμισμα Αμοιβής Αναδόχου
Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον
Εργοδότη, θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5: Εγγυήσεις
5.1
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης οφείλει να καταθέσει εγγυητικές επιστολές που θα
καλύπτουν το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Εάν η εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης εκδοθεί από ξένη Τράπεζα, μπορεί να είναι
συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται
απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικό.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την
απαίτηση μέρους, της εγγύησης. Μετά την έκδοση της απόφασης, ο εργοδότης εισπράττει την
εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες
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, 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,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει,
είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο

Σελίδα 83

17PROC001768179 2017-07-28
όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
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 σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών 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.

Άρθρο 7: γενικη Ευθύνη του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του
υποχρεώσεων. Λόγω της ειδικής φύσης του αντικειμένου, λειτουργικού χαρακτήρα, ενδεχόμενες αξιώσεις
του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της Σύμβασης, παύουν να έχουν ισχύ εφόσον εγερθούν για πρώτη φορά μετά την πάροδο έτους
από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.

Άρθρο 8: υποχρεώσεις ΚΑΙ ευθύνες του Αναδόχου
8.1
Εγκατάσταση Ανάδοχου και Έναρξη Εργασιών
Εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ. 2.2 της παρούσας Ε.Σ.Υ., ο Ανάδοχος- οφείλει να θέσει σε
πλήρη και αποδοτική λειτουργία το σύνολο των εγκαταστάσεων του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
- οριζόμενα στα συμβατικά στοιχεία και τεύχη, αναπτύσσοντας τα συνεργεία του και όλο τον αναγκαίο
εξοπλισμό (εργαλεία, όργανα ελέγχου και μετρήσεων, άμεσα αναλώσιμα και λοιπά υλικά πρώτης ανάγκης,
στολές και χειρόκτια εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής της εργασίας κλπ.) για την εκτέλεση
των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις απαιτήσεις της
κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού του.
Ο Ανάδοχος- είναι επίσης υποχρεωμένος να διαθέσει τα αναγκαία πλέον των υπαρχόντων έπιπλα και είδη
γραφείου που θα απαιτηθούν για το προσωπικό του.
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Το έργο και όλος ο εξοπλισμός, τα υλικά και οι υποδομές του συμπεριλαμβανομένων και των μηχανημάτων
θα παραχωρηθούν κατά χρήση στον Ανάδοχο, κατάσταση καλής λειτουργίας. Ο Εργοδότης δεν φέρνει καμία
ευθύνη απέναντι στον Ανάδοχο για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται όλα τα ανωτέρω, την
οποία θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση ο Ανάδοχος. Επισημαίνεται ότι ήδη από την φάση του διαγωνισμού
στην τεχνική προσφορά του αναδόχου είχαν επί ποινή αποκλεισμού δηλωθεί όλα τα απαιτούμενα
μηχανήματα και άλλος εξοπλισμός που δεν προσφέρεται από τον εργοδότη και είναι απαραίτητος για την
υλοποίησης της σύμβασης.
Παράλληλα με την υπογραφή της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής θα αποτελεί και το πρωτόκολλο
παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου που θα αναφέρεται στα μηχανήματα του
έργου και σε όλο γενικότερα τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υποδομές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος. Όλα
τα παραπάνω ο Ανάδοχος οφείλει να τα παραδώσει μετά την λήξη του χρόνου σύμβασης σε κατάσταση
καλής λειτουργίας.
Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος- οφείλει να
γνωστοποιήσει εγγράφως στον Εργοδότη, τα στοιχεία και τις ειδικότητες των τεχνιτών των συνεργείων του,
καθώς και τον τεχνικό υπεύθυνο του, που θα είναι εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη και υπογραφή
τεχνικών εκθέσεων από πλευράς του Αναδόχου, την τήρηση ημερολογίου και λοιπών εντύπων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος διαθέτει πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη των εργασιών του σε συντομότερο
των αναφερομένων προθεσμιών χρονικό διάστημα, δύναται να προβεί άμεσα σε αυτήν, με τη σύμφωνη
γνώμη της Δ.Υ.
Ο Ανάδοχος κατά υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλει ανελλιπώς να συνεργάζεται με
τους επί τόπου Υπευθύνους Λειτουργίας, το προσωπικό της Δ.Υ. και να λαμβάνει υπόψη του τις
επισημάνσεις και υποδείξεις, όποτε απαιτηθεί, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την Δ.Υ. για τα
προβλήματα που εντοπίζει και να διατυπώνει τις προτάσεις του, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και
ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων.
8.2
Γενικές Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου
8.2.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, με επιδεξιότητα,
επιμέλεια και επαγγελματική κρίση και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από την σύμβαση.
8.2.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον Εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του Εργοδότη) και
τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος
δράσης του, απευθύνεται στον Εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες.
8.2.3 Με τη λήξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα
ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο
ανήκει σ' αυτόν.
8.2.4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
απαλλάξει τον Εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε
διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου.
8.2.5 Οι τεχνικού περιεχομένου, υποχρεώσεις του Αναδόχου προσδιορίζονται στην Αναλυτική Προκήρυξη
και τα παραρτήματα της.
8.2.6 Σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου της Αποδοτικής Λειτουργίας της μονάδας είναι υποχρεωμένος να
σταθεροποιήσει τις αποδόσεις του σε μια σειρά δεσμευτικά, ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη, όπως αυτά
ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την άδεια λειτουργίας και την Α.Ε.Π.Ο..
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8.2.7 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει είτε σε κινητές είτε σε σταθερές
εγκαταστάσεις, και η οποία εμποδίζει προσωρινά την ορθή λειτουργία του χώρου, να αναγγέλλει έγκαιρα
το γεγονός στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της Περιβαλλοντικής
Νομοθεσίας, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Εργοδότη, αναφέροντας ταυτόχρονα και τον τρόπο
αποκατάστασης.
8.2.8 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών του που απορρέουν από την σύμβαση, χωρίς απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα,
8.2.9 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την διάρκεια εκτέλεση των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
8.2.10 Ο Ανάδοχος φέρει οποιαδήποτε αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη από τη μη τήρηση των
απαιτήσεων της σύμβασης και της κείμενης νομοθεσίας.
8.3
Τμηματικές Προθεσμίες
8.3.1 Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να έχει εγκατασταθεί στο έργο και να είναι έτοιμος για την έναρξη
λειτουργίας των μονάδων.
8.3.2 Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι:





Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (2 αντίτυπα). Η Α.Υ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
θα πρέπει να επιστρέψει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στον Ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις. Κάθε
πιθανή αναθεώρηση που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις
ανάγκες της σύμβασης, θα υποβάλλεται για έγκριση στη Δ.Υ.
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (2 αντίτυπα). Η Δ.Υ. εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών θα πρέπει να έχει εγκρίνει το εν λόγω πρόγραμμα.
Σχέδιο Λειτουργίας και Συντήρησης των μονάδων (2 αντίτυπα). Η Δ.Υ. εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών θα πρέπει να έχει εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο.

8.4
Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη της καλής εκτέλεσης των κατά
την Σύμβαση υπηρεσιών και υποχρεώσεων του.
8.5
Εμπιστευτικότητα
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει
την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού
και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του.
8.6
Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια
εκτέλεσης της σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των
νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Εργοδότη στο
χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενα με
έγγραφη τεκμηρίωση τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους.
8.7
Κυριότητα και Χρήση Λογισμικού του Αναδόχου
Η κυριότητα των προγραμμάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο
Ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, παραμένει στον
Ανάδοχο, παρέχεται, όμως, η δυνατότητα απρόσκοπτου ελέγχου από τον Εργοδότη.
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Ο Ανάδοχος έχει όμως την υποχρέωση να θέτει, όποτε του ζητηθεί, στη διάθεση του Εργοδότη τα στοιχεία
που παράγονται από τα προγράμματα αυτά για θέματα που σχετίζονται με το Αντικείμενο (Τεχνικό,
Διοικητικό, Οικονομικό) της παρούσας Σύμβασης, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και χωρίς
περιορισμούς.
8.8
Φορολογικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις.
Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Εργοδότης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με την κείμενη
νομοθεσία.
8.9
Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που θα απορρέουν από τη σχετική
νομοθεσία για την ασφάλιση του προσωπικού τους, που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών
και υποχρεώσεων της Σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στον Εργοδότη πιστοποιητικό κάλυψης των ασφαλιστικών του
υποχρεώσεων, σύμφωνα με τους νόμους Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα υποβάλλεται με κάθε
λογαριασμό προς πληρωμή.
8.10
Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο Ανάδοχος (σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας και τα μέλη αυτής) δεν δικαιούται να προβαίνει,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του
Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη.
8.11
Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται
με άμεσο τρόπο, δια των πρωτοκόλλων τους και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Έγκυρη
ανταλλαγή εγγράφων θεωρείται, επίσης, η ανταλλαγή μέσω τηλεομοιοτύπου, εφόσον ακολουθεί η
αποστολή του πρωτοτύπου με συστημένο ταχυδρομείο, με υπηρεσία ταχυμεταφορών ή όπως προβλέπεται
με τον Ν.2690/95.

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του εργοδότη
9.1
Οδηγίες και Αποφάσεις, Εγκρίσεις από τον Εργοδότη
Όπου στην παρούσα γίνεται λόγος για υποχρέωση του Αναδόχου να λαμβάνει από τον Εργοδότη την
έγκριση του τελευταίου ή την συναίνεση του ή την συγκατάθεσή του, ο Εργοδότης οφείλει να παράσχει
αυτές εγκαίρως. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που η σχετική προθεσμία παρέλθει
άπρακτη, οι εκ του λόγου τούτου συνέπειες λογίζονται ως μη αναγόμενες στην ευθύνη του Αναδόχου .
Ο Εργοδότης θα ενεργεί εγκαίρως για την έκδοση οδηγιών και αποφάσεων σχετικά με θέματα που του
αναφέρει ο Ανάδοχος.
9.2
Παροχή Υφιστάμενων Στοιχείων
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν
τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.
9.3

Κινητός Εξοπλισμός

Ο Εργοδότης θα διαθέσει επί τόπου του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών τον
κινητό εξοπλισμό που διαθέτει το έργο, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του κάνοντας χρήση πρόσθετου εξοπλισμού χωρίς να
δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.
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9.4
Έγκαιρη Πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους
όρους του Νόμου και της παρούσας, και το αργότερο σε ένα μήνα από την έγκριση και θεώρηση του
λογαριασμού πληρωμής από την Ομάδα Επίβλεψης. Στο βαθμό που σε ένα μήνα από την ημερομηνία
έγκρισης του λογαριασμού από την Ομάδα Επίβλεψης, ή σε κάθε περίπτωση εντός δύο μηνών από την
υποβολή του λογαριαμού από τον ανάδοχο, ο Ανάδοχος δεν έχει πληρωθεί, τότε έχει το δικαίωμα:
15 ημέρες μετά από την υποβολή γραπτής όχλησης στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, να διακόψει την παροχή
υπηρεσιών.
Επίσης, χωρίς να απαιτείται γραπτή όχληση, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει τόκους, σύμφωνα με
τη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 10: Διαφορές - διαφωνίες - ανωτέρα βία
10.1
Καλόπιστη Εφαρμογή της Σύμβασης
Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα
δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και
αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο.
10.2

Λάθη / Ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου

10.2.1
Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες
διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη
σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην παρ. 1.3 της παρούσας.
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην
υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους
οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.
10.3

Ανωτέρα βία

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα οποία
σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των αντισυμβαλλομένων,
καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, κατά το
μέρος που παρεμποδίζονται από γεγονότα ή περιστατικά. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις
περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση.
10.3.2 Η μη εκπλήρωση των ως άνω παρεμποδιζομένων συμβατικών υποχρεώσεων δεν δημιουργεί
δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω
γεγονότων ή περιστατικών, ή αφορούν συμβατικές εργασίες που υλοποιήθηκαν, μη παρακωλυθείσες από
τα εκδηλωθέντα περιστατικά ανωτέρας βίας.
10.3.3 Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν
δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεση των καθηκόντων
του όπως αυτοί προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το νόμο ή την
σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο
Εργοδότης μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.
10.4
Εκτέλεση της Σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά θα ανακύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα δίνει το
δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των
καθηκόντων του, όπως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί για τέτοιο λόγο τη
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συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του, ο Εργοδότης θα έχει
το δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 11 κατωτέρω της
Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 11: Έκπτωση Αναδόχου - διάλυση σύμβασης
11.1
Έκπτωση Αναδόχου
Εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές
εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος
με απόφαση της Π.Α., εφόσον έχει προηγηθεί - τουλάχιστον μία φορά - σχετική γραπτή πρόσκληση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο για συμμόρφωση.
Σημαντικότερη παράβαση της σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση καθημερινής λειτουργίας της
εγκατάστασης. Η συστηματική υπαιτίος εκ μέρους του Αναδόχου, μη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής,
είναι λόγος έκπτωσης αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη η
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν και δεν εισπράχθηκαν, οφείλονται
αθροιστικά.
11.2

Λήξη της Σύμβασης - Παραλαβή του αντικειμένου της

11.2.1 Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με την τελευταία πιστοποίηση των υπηρεσιών του Αναδόχου
που εκδίδεται από την Δ.Υ., όπου βεβαιώνεται ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις
εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με τη σύμβαση, και με την προϋπόθεση ότι οι έλεγχοι
και οι δοκιμές που διενεργήθηκαν κατά τον τελευταίο μήνα λειτουργίας και συντήρησης έργου χωριστά
απέβησαν επιτυχείς.
11.2.2 Αν κατά τους ελέγχους και τις δοκιμές διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία των εγκαταστάσεων δεν
λειτουργούν καλώς, εξαιτίας κακής χρήσης, κακότεχνης ή ελλιπούς τακτικής συντήρησης ή και κακής
ποιότητας υλικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών κλπ., τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση
παντός φθαρμένου εξαρτήματος ή πλημμελώς λειτουργούντος, δια άλλων τούτων και αποκατάσταση της
ομαλής λειτουργίας.
11.2.3 Τον τελευταίο μήνα των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Τελική Έκθεση
Συντήρησης και Επισκευών, πριν από την τελευταία πιστοποίηση των υπηρεσιών από την Δ.Υ. Σε περίπτωση
που από τον έλεγχο της Δ.Υ. προκύψουν ελαττώματα ή δυσλειτουργίες που δεν ανάγονται στις συνήθεις
λόγω της λειτουργίας φθορές, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάστασή τους με δαπάνες του
εντός προθεσμίας την οποία θα θέσει η Δ.Υ., αντίστοιχης με τη φύση και τη σοβαρότητα των
διαπιστωθέντων ελαττωμάτων. Σε περίπτωση που εμφανιστούν ελαττώματα ή δυσλειτουργίες ισχύουν τα
αναφερθέντα για την προσωρινή παραλαβή. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στον
Εργοδότη σε εύρυθμη λειτουργική κατάσταση, πρόσφατα και πλήρως συντηρημένη και επιμελημένη.
11.2.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο ένα μήνα μετά την λήξη του
αντικειμένου της σύμβασης μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών του
Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
11.2.5 Τμηματικές αποδεσμεύσεις των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, δεν επιτρέπονται καθ’ όλη την
διάρκεια της Σύμβασης.
11.3

Διάλυση της Σύμβασης

Στην προκειμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
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Άρθρο 12: Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών
Η διοικητική επίλυση των διαφορών μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 273 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης.

Άρθρο 13: ασφαλισεισ
13.1
Ασφάλιση Έργου - Αστικής Ευθύνης
Ο Ανάδοχος και χωρίς τούτο να περιορίζει καθόλου τις ευθύνες και υποχρεώσεις του σύμφωνα με την
σύμβαση οφείλει να ασφαλίσει προσωπικό, τα αυτακινούμενα μηχανήματα, τρίτους και την υπάρχουσα
εγκατάσταση (μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων, κτήριο διοίκησης έναντι υλικών ζημιών), στο σύνολό
της με δικές του δαπάνες με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και το παρόν άρθρο.
Οι ασφαλίσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν, κυρίως, μέσω δύο ασφαλιστηρίων συμβολαίων δηλαδή του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου της υπάρχουσας εγκατάστασης έναντι υλικών ζημιών και του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, με την διευκρίνιση ότι επιτρέπεται η ενοποίηση των δύο αυτών
συμβολαίων σε ένα, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές
απαιτήσεις.
Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι
ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για: σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη,
ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ή και ζώα, που προκαλούνται καθ' όλη την διάρκεια και
εξαιτίας των εργασιών εκτέλεσης της σύμβασης, οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφ' όσον εκτελούνται στα
πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών, και θα λήγει με την λήξη της σύμβασης,
την ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιήσει γραπτά ο φορέας, στην ασφαλιστική εταιρεία.
Εάν μετά την ημερομηνία περάτωσης της σύμβασης, προκύψει ανάγκη επισκευής, συντήρησης, ή άλλης
σχετικής ρύθμισης, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί
την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική
κάλυψη της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. Η ασφάλιση αυτή πρέπει να είναι με τους ίδιους όρους,
όπως και η αρχική και με διάρκειά της όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής,
συντήρησης κ.λ.π.
Στο ασφαλιστήριο των παραπάνω παραγράφων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι :
-

-

-

Ο Εργοδότης θα είναι συνασφαλισμένος.
Τα ασφαλιστήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν, τροποποιηθούν, ή λήξουν χωρίς την γραπτή, με
συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας τόσο
προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον εργοδότη.
Ο Ανάδοχος, το προσωπικό του καθώς και όλοι οι σύμβουλοι και συνεργάτες του, θεωρούνται τρίτα σαν
πρόσωπα.
Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται η ευθύνη του φορέα που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού
Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος).
Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στον Εργοδότη τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου επί τόπου του έργου,
οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα. Διαφορετικά ο Εργοδότης, χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να
συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής του, στο όνομα, για
λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και
για λογαριασμό του, ως πληρεξούσιος.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο, σε
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οποιαδήποτε φάση και εάν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων ως
προς την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τον Εργοδότη και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν
τον Ανάδοχο.
13.2
Ασφάλιση Προσωπικού
Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμού
κύριας ή /και επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που θα απασχολεί για το εργοστάσιο ο ίδιος ή οι
υπεργολάβοι του ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με τις περί ΙΚΑ διατάξεις ή των λοιπών
ασφαλιστικών ταμείων ή οργανισμών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να έχει ασφαλίσει αντίστοιχα το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του
που δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις σε ασφαλιστικές εταιρείες. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το
ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό.
Β. Επίσης με ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης εργοδότη θα καλύπτεται οποιοδήποτε ατύχημα του
προσωπικού του Αναδόχου λειτουργού, που τυχόν συμβεί κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του
και οι διαφορές αξιώσεων που μπορεί να προκύψουν πέρα της Κοινωνικής Ασφάλισής του (πχ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ).

13.3

Ασφάλιση Μηχανημάτων και Μεταφορικών Μέσων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα μηχανήματα, τα αυτοκίνητα, τα
μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών και των υπηρεσιών σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση.
13.4
Γενικοί Όροι των Ασφαλίσεων
Για την ασφάλιση του έργου και την ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ισχύουν οι ακόλουθοι
όροι:
α) ο Ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, αλλά όχι αργότερα
από δέκα (10) ημέρες μετά από την υπογραφή της σύμβασης, να παραδώσει στον Εργοδότη σχέδιο(α)
ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου (ων) προς έγκριση των όρων του (ων).
Το(α) ασφαλιστήριο(α) συμβόλαιο(α) οφείλει(ουν) να είναι απολύτως συμβατό(α) με τις απαιτήσεις της
Σύμβασης και τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, κ.λ.π. Η έγκριση από την πλευρά
του Εργοδότη έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών
συμβάσεων, καλύπτουν τους όρους της σύμβασης και των συμβατικών τευχών.
β) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγκριση του(ων) σχεδίου(ων) ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στον
Εργοδότη το(α) ασφαλιστήριο(α) συμβόλαιο(α).
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πέραν των 20 ημερών από την
έγκριση, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος
αμελεί ή αρνείται να καταβάλει στην ασφαλιστική εταιρεία το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο
Εργοδότης για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δικαιούται να
καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να τα παρακρατήσει από
το λαβείν του σύμφωνα με τα προηγούμενα,
γ) Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και
ευθύνες του Εργοδότη που απορρέουν από την σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από
τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π. και ο Ανάδοχος
παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή /και πράγματα και περάν
από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων, υπό τον όρο φυσικά ότι η σχετική ευθύνη του για τις
ασφαλιζόμενες ζημίες και τις αιτίες που τις προκάλεσαν απορρέει από την σύμβαση με τον Εργοδότη.
δ) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τις παραπάνω
ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά η βλάβη για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος, οφείλει να το πράξει και ο Εργοδότης δικαιούται να παρακρατήσει
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από το λαβείν του Αναδόχου ή από εγγύηση του οποιασδήποτε φύσης τα ποσά που κατά τη κρίση του
απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης.
ε) ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί τους ασφαλιστές για αλλαγές στη φύση, στην έκταση ή στο πρόγραμμα
εκτέλεσης των εργασιών και να εξασφαλίζει την επάρκεια των ασφαλίσεων ανά πάσα στιγμή, σε συμφωνία
με τους όρους της σύμβασης και ιδιαίτερα με το συμβατικό τίμημα οφείλει δε όποτε απαιτείται, να
επιδεικνύει στην επιβλέπουσα υπηρεσία τα εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις αποδείξεις πληρωμής
των τρεχόντων ασφαλίστρων.
στ) Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει
υπ' όψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λ.π., που ισχύουν εκάστοτε και
έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα (π.χ. ΝΔ. 400/70, Ν.489/76, Ν1256/82, Ν.1418/84, ΠΔ.609/85, ΠΔ 218/99
κ.λ.π.).
ζ) Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές
καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λ.π., υπόκεινται σε κάθε
περίπτωση στην τελική έγκριση από τον Εργοδότη.
η) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω ασφαλιστικές
υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές από τον Εργοδότη, ο
Εργοδότης δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου τα πιο πάνω ασφαλιστήρια και
να παρακρατήσει (έντοκα με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων είτε από το λαβείν,
είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Αναδόχου.
13.5
Υποχρεωτικοί Όροι των Ασφαλιστήριων Συμβολαίων
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν στα μηχανήματα τις εργασίες και τις υπηρεσίες που θα παρέχει
ο Ανάδοχος και της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα περιέχουν οπωσδήποτε τους εξής όρους:
α) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν δύναται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς γραπτή
ειδοποίηση διορίας εξήντα (60) ημερών με συστημένη επιστολή από την ασφαλιστική εταιρεία τόσο προς
τον Ανάδοχο όσο και προς τον Εργοδότη ή χωρίς έγκριση του Εργοδότη.
β) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του Εργοδότη των υπαλλήλων
του, συμβούλων και συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται
σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθελημένη των προσώπων αυτών.
γ) σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο σε
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον
Εργοδότη και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
13.6
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων
Τα όρια αποζημίωσης των ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι, ανά
περιστατικό, τα ακόλουθα:
για υλικές ζημίες θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν
ζημιωθέντων τρίτων: Ευρώ 200.000 (διακόσιες χιλιάδες),
- για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ' άτομο και ατύχημα Ευρώ 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες),
- για σωματική βλάβη ή θάνατο μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων
Ευρώ 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες),
- ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης Ευρώ 1.500.000 (ένα εκατομμύριο
πεντακόσιες χιλιάδες).
Τα ποσά αυτά θα αυξάνονται κατά περίπτωση (αυξημένων κινδύνων, χρονικής διάρκειας, ασφαλιζομένου
κεφαλαίου κ.λ.π.) και θα αναθεωρούνται στις επετείους της σύμβασης, σύμφωνα με το μέσο όρο
συντελεστή αναθεώρησης με βάση τους δείκτες του ΙΚΑ.
-

Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα περιλαμβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι:
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Ο Εργοδότης, το εν γένει προσωπικό του, οι τυχόν σύμβουλοί του και το προσωπικό τους θεωρούνται
τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι
αλλήλων.
 Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου
ή του Εργοδότη και του προσωπικού τους, στη περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη του προσωπικού τους, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π. που σχετίζονται με
την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των
ασφαλιστών καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέοντα ευθύνη του Συνδέσμου
(ευθύνη προστήσαντος).
Διευκρινίζεται ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν απαιτείται για την
κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν εργασιών συντήρησης ή
επισκευής οφείλει να υποβληθεί πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών.

Άρθρο 14: ισχυουσα νομοθεσια και γλωσσα επικοινωνιασ
14.1
Νομοθεσία
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ιδίως
οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας. Ειδικότερα για την
εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο, σχετικό με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Ενδεικτικά :
 Το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» .
 Ο Ν. 3463/06 (νέος ΔΚΚ) και ιδιαίτερα από το άρθρο 273 αυτού («Υπηρεσίες- Επίλυση Διαφόρων»), με
την επισήμανση ότι το Π.Δ. 346/98 έχει πλέον καταργηθεί με διάταξη του νεώτερου Π.Δ. 60/07.
 Ο Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης)
 Ν. 4071/2012 (Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση)
 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 248), όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.
 Ο Ν. 3886/2010 - Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει σήμερα
 Οι διατάξεις του ν. 3310/2005 όπως ισχύει σήμερα
 Το ν.δ. 2726/1953, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του δυνάμει του Ν. 3316/2005.
 Οι διατάξεις της παραγράφου Ζ’ του Ν.4152/2013
 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές
διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., απόφασης, κ.λ.π.)
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
 το Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) για την «Προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
 την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) «Μέτρα και όροι για διαχείριση στερεών αποβλήτων –
Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης», όπως αντικατέστησε την ΚΥΑ 69728/824/1996 (Β΄ 358)
 την ΚΥΑ 114218/1997 (Β΄ 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
Για τις περιπτώσεις τροποποίησης, συμπλήρωσης, κατάργησης, αντικατάστασης ή έκδοσης νέων
νομοθετικών ρυθμίσεων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για κάθε
εξέλιξη στο χώρο της ελληνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τυχόν παραλήψεις ή
παραβάσεις, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, εφόσον η διευθέτησή τους είναι δική του αρμοδιότητα και
εξαρτάται από τον ίδιο.
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14.2

Γλώσσα επικοινωνίας

14.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
14.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων
ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα
εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.
14.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε
αλλοδαπή γλώσσα.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
2017-099644
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
URL της ΕΕ
National Official Journal
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
Χώρα:
Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
-1-

Τίτλος:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών
διάθεσης των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής. Πιο συγκεκριμένα,
συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μέχρι 4 μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης να δώσει εντολή στον Ανάδοχο για την επεξεργασία
των εισερχόμενων απορριμμάτων με δικό του εξοπλισμό και την υγειονομική
ταφή του υπολείμματος. Εντός δύο μηνών από την εντολή αυτή ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να έχει εγκαταστήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να ξεκινήσει
την επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των ΤΔ. Πιο αναλυτικά, τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου
και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού που
συνοδεύουν την παρούσα Διακήρυξη.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
1/2017
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Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
-2-

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες u960 που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-4-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:
Όνομα
Επώνυμο
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Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
-5-

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο u964 της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
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❍ Ναι
❍ Όχι
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Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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Κωδικός
Εκδότης
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
-8-

ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε u941 έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
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❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
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Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
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Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
-11-

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
--Ενεχόμενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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Κωδικός
Εκδότης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
--Ενεχόμενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
-14-

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους u964 τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
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δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί u965 υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
-17-

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-18-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι u945 απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
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δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
-19-

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
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Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή u963 σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
-21-

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
-22-

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
-23-
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1. ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ
1. Οι τιμές του παρόντος αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης εργασίας. Θεωρούνται πλήρεις από κάθε
άποψη, ισχύουν για όλες τις εργασίες στις περιοχές των έργων του τίτλου ανεξάρτητα από την θέση και
την έκταση τους και περιλαμβάνουν:
α. Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών όπως αυτά αναφέρονται στην
προκήρυξη.
β. Κάθε γενική δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της
παροχής υπηρεσίας. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση σχετική με το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα
χρησιμοποιήσεως ή μη μηχανικών μέσων, δεν μπορεί να θεμελιωθεί.
2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται:
α. Δαπάνες μεταφοράς στον τόπο χρήσεως, αποθηκεύσεως, φυλάξεως, επεξεργασίας, προσεγγίσεως,
ενσωματώσεως, φθοράς και απομειώσεως, όλων των απαιτούμενων για το έργο υλικών, με όλες τις
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις διακινήσεις κλπ., μέχρι πλήρους ενσωματώσεως των.
β. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κλπ., δώρων εορτών,
επιδόματος αδείας, αποζημιώσεων λόγω απολύσεως κλπ. του πάσης φύσεως ειδικευμένου και μη
προσωπικού γραφείων, μηχανημάτων, συνεργείων κλπ., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση όλων
των κυρίων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υποχρεώσεων του
Αναδόχου.
γ. Οι δαπάνες συντήρησης των απαιτούμενων για το έργο μηχανημάτων, μηχανικών σκευών, μέσων,
οργάνων, εργαλείων και κάθε άλλου είδους ατομικών και ομαδικών εφοδίων προστασίας και
ασφάλειας προσωπικού, καθώς και των κτιριακών και λοιπών δομικών έργων, οδοποιίας εντός των
εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου.
δ. Οι εισφορές κάθε μορφής, καταβολές και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις αυτών των διαφόρων
ασφαλιστικών οργανισμών και άλλων ταμείων κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως επίσης και κάθε
νόμιμη υποχρέωση ή επιβάρυνση που γενικά αφορά την εκτέλεση των κυρίων και βοηθητικών
εργασιών, με σκοπό την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας που προβλέπεται στην τιμή
μονάδος του τιμολογίου.
ε. Οι δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού καθώς και οι
δαπάνες έκδοσης όλων των απαραιτήτων αδειών.
στ. Οι δαπάνες δημοσιεύσεως των διακηρύξεων των δημοπρασιών μέχρι την τελική εγκρινόμενη όπως
και της καταρτίσεως του εργολαβικού συμφωνητικού.
ζ. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περιθάλψεως για το
εργαζόμενο προσωπικό που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσμενείς συνθήκες.
η. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας.
θ. Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζημίωση έναντι ατυχημάτων του αναδόχου ή του προσωπικού ή
επί περιουσίας τρίτων.
ι. Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ημερολόγιο λειτουργίας
και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν από την επίβλεψη.
ια. Η δαπάνη για την κατανάλωση νερού και ενέργειας.
Ιβ. Λοιπές δαπάνες που πιθανόν προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης.
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2. ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ
Προσφερόμενη έκπτωση επί των ενδεικτικών τιμών μονάδας ανά τόνο εισερχόμενων αποβλήτων για τη
λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κομοτηνής.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (σε Ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων αποβλήτων, χωρίς Φ.Π.Α.) :



12 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων για την λειτουργία του ΧΥΤΑ
40 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων για την επεξεργασία των απορριμμάτων και την
ταφή του υπολείμματος.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό
(%)

Αριθμητικώς:

Ολογράφως:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Yποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

2017
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα127).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα128) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ129.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………130 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)

(πλήρη

επωνυμία)

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

ΑΦΜ:

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

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

ΑΦΜ:

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

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

ΑΦΜ:

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

(διεύθυνση) .......................…………………………………..
β)

(πλήρη

επωνυμία)

(διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ)

(πλήρη

επωνυμία)

(διεύθυνση) .......................…………………………………..131
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της

127

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
129
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
130
ο.π. υποσ. 3.
128

131

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
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ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 1/2017 Διακήρυξη με τίτλο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

132

της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, για την ανάδειξη αναδόχου για την

ανάθεση της σύμβασης: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 133
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....................ημέρες 134 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 135.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της136.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε137.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

132

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
133
Εφόσον
η
εγγυητική
επιστολή
αφορά
σε
προσφορά
τμήματος/τμημάτων
της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
134
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
135

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν.
4281/2014).
136
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
137
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι

του

δικαιώματος

της

διαιρέσεως

και

διζήσεως

μέχρι

του

ποσού

των

ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

1
2
3
4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
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για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα
με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται
η σχετική σύμβαση.
6
7

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

8

Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
Σχέδιο Σύμβασης

2017
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Στην Κομοτηνή και στα επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα αριθμ. 6 γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., σήμερα
την ….. του μηνός ……… έτους 2017 οι υπογραφόμενοι:
Αφενός ο κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος του Θεοδώρου, κάτοικος Χωριστής Δράμας, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΕ
402855 Α.Δ.Τ. ενεργών εν προκειμένω ως εκπρόσωπος και για λογαριασμό της στην Κομοτηνή (οδός Ν.
Πλαστήρα αριθμ. 6) εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης» (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) με Α.Φ.Μ. 999388198, ως
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ειδικά εξουσιοδοτημένος από το Δ.Σ., δυνάμει της υπ’
αριθμ. …../2017 απόφασής του και αφετέρου ο κ. ……………………………………… του …………………..,
κάτοικος …………………………………… κάτοχος του με ΑΔΤ ……………….., η Ανώνυμη Εταιρία με την
επωνυμία ………………………………………………… ενεργών εν προκειμένω ως εκπρόσωπος και για
λογαριασμό της στην ……………………………… εδρεύουσας επί της οδού ………………………… αριθμ.
…. Τ.Κ. …………… με ΑΦΜ ………………. της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ……………………………….., ως Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ειδικά εξουσιοδοτημένος από το Δ.Σ., δυνάμει της υπ’ αριθμ. …../2017
απόφασής του, συμφωνήσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχτήκαμε τα εξής:
Για την κατάρτιση της παρούσης Συμβάσεως ελήφθησαν υπόψιν:
 Η ανάγκη της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
 Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. όπως ισχύει.
 Η Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ1909.Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως τροποποι-ήθηκε και ισχύει με το
αριθμ. 258/24-07-2015 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
 Η ΚΥΑ 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009): Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία,
την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΙΣΑ) και οι προβλέψεις των Ν. 3852/2010, 3801/2009 και 4071/2012.
 Το από 26-07-2002 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΑΜΘ (ΠΕΣΔΑ), όπως αυτό
αναθεωρήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4292/14-11-2006 και 9424/03-09-2009 αποφά-σεις του Γ.Γ. Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. και την υπ’αριθμ. οικ. 61076/5267/ 15 - 12 - 2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4123 Β/21-12-2016).
 Οι αριθμ. οικ. 4194/27-05-2015 (ΦΕΚ 1049/04-06-2015), υπ’αριθμ. 6749/03-09-2015 και υπ’αριθμ.
3291/2016 (ΦΕΚ 2781Β/05-09-16) αποφάσεις του ασκούντος καθήκοντα Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και περί Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της ορι-στικής παύσης και αποκατάστασης
εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκε-ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 Η από ………………… σύμβαση χρησιδανείου του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
Κομοτηνής μεταξύ της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας
Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) και του Δήμου Κομοτηνής.
 Η υπ’ αριθ. ………………..……………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑAΜΑΘ ΑΑΕ), με την
οποία εγκρίθηκε η μελέτη της ανωτέρω υπηρεσίας και αποφα-σίστηκε η προκήρυξη σχετικού Διεθνούς
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κατά την κείμενη νομοθεσία.
 Η με αριθμ. ……………… Προκήρυξη του Διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης που τη συνοδεύουν.
 Η από …………………… προσφορά της ……………………… Εταιρίας με την επωνυμία
«……………………………………….», της οποίας οι πίνακες οικονομικής προσφοράς αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.
 Η με αριθμό ……………………………… απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ έγκρισης του
από ………………………… Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, με την οποία
ανακηρύσσεται μειοδότης του διαγωνισμού η ……………………………………... Εταιρεία με την
επωνυμία «…………………………… ………………………».
 Οι διατάξεις των άρθρων 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 83 του Ν.2362/1995
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», η Α.Υ.Ο
35130/739/09-08-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η υπ’ αριθμ. 5/2009 Εγκύκλιος της Γεν.
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Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτε-ρικών και ο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16):
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
 Ο προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2017 της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και η Τεχνική Έκθεση της
Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Άρθρο 1 – Αντικείμενο
Η Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, ως Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., έχουσα την ευθύνη της διαχείρισης στερεών
αποβλήτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και της ορθολογικής λειτουργίας των υπαρχόντων
εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Χώρων Υγειονο-μικής Ταφής Απορριμμάτων) στην ενιαία
διαχειριστική ενότητα της ΠΑΜΘ, σύμφωνα με τους όρους του από 26-07-2002 Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΑΜΘ (ΠΕΣΔΑ), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με τις υπ’αριθμ. 4292/14-11-2006,
9424/03-09-2009 αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και την υπ’αριθμ. οικ. 61076/5267/ 15 - 12 - 2016
ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4123 Β/21-12-2016) και την αριθμ.
οικ. 4194/27-05-2015 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ
1049/04-06-2015) περί Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή Συστήματος Εναλλακτικής Δια-χείρισης
Συσκευασιών όπως ισχύει, σε όλο το εύρος της ενιαίας Διαχειριστικής Ενότητας της Ανατ. Μακεδονίας Θράκης,
ανέλαβε την διαχείριση και λειτουργία του νόμιμα αδειοδοτημένου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
Κομοτηνής, κείμενου στη θέση «Σιδεράδες» της κτηματικής περιοχής Δήμου Κομοτηνής, σε απόσταση περίπου
15 χιλιομέτρων και βόρειο-ανατο-λικά της πόλης της Κομοτηνής ο οποίος καθορίστηκε ως τόπος της τελικής
διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δήμων της ΠΕ Ροδόπης και Έβρου.
Ήδη η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., όπως παραπάνω εκπροσωπείται, η οποία θα καλείται, εφεξής στο παρόν
«Εργοδότρια»
αναθέτει
στη
δεύτερη
συμβαλλόμενη
εταιρία
με
την
επωνυμία
«………… ……………………….» η οποία θα καλείται «Ανάδοχος» την εκτέλεση στο όνομα και για
λογαριασμό της, της υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κομοτηνής»,
η οποία αποδέχεται την ανάθεση της υπηρεσίας και αναλαμβάνει την εκτέλεσή της με τους όρους της ανωτέρω
προκήρυξης και υπό τους όρους και συμφωνίες που περιγράφονται στην από ……………………….. έγγραφη
τεχνική προσφορά της, και υπό τους λοιπούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών που αναλυτικά περιγράφονται
στη τεχνική έκθεση - τεχνικές προδιαγραφές και στη συγγραφή υποχρεώσεων της Υπηρεσίας που
περιλαμβάνουν αναλυτικά την περιγραφή των αιτούμενων εργασιών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσης ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, και υπό τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες.
Τόπος εκτελέσεως των αιτούμενων εργασιών είναι ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κομοτηνής.
Η υπηρεσία που θα προσφέρει η «Ανάδοχος» όπως αναφέρεται ανωτέρω θα παραδοθεί ολοκληρωμένη στην
«Εργοδότρια» οπότε και θα υπογραφεί Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των αιτούμενων εργασιών.
Σκοπός της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας θα είναι επιπλέον η επιχειρησιακή επάρκεια της Επιχείρησης στην
οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση των λειτουργούντων υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων που
εξυπηρετούν σήμερα τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν.
Μακεδονίας - Θράκης, προς όφελος των Δημοτών που απολαμβάνουν των υπηρεσιών της στα όρια της
αρμοδιότητάς της.
Άρθρο 2 – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών
Για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της παροχής της παρούσας υπηρεσίας η Εργοδότρια διαθέτει στην Ανάδοχο
όλες τις εγκαταστάσεις του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κομοτηνής καθώς και επαρκές
μηχανολογικό εξοπλισμό, που αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο στη παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Η
Ανάδοχος παραλαμβάνει τον περιγραφόμενο εξοπλισμό στη δεδομένη γνωστή σ’ αυτήν κατάσταση που
ευρίσκεται αυτό σήμερα, ελαφρώς μεταχειρισμένο, σε άριστη κατάσταση και έτοιμο προς λειτουργία,
υποχρεούται δε να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του κατασκευαστή του και της
Εργοδότριας, να το φυλάττει με κάθε δυνατή επιμέλεια, να το διατηρεί καθαρό και σε άριστη κατάσταση
λειτουργίας και να αναφέρει στην Εργοδότρια αμέσως οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας ή βλάβη παρουσιάσει τυχόν αυτός. Η Ανάδοχος, η οποία έλαβε πλήρη γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού
δηλώνει προς τούτο, ότι έχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, διοικητικές άδειες και εμπειρία για την ορθή
χρήση του. Αντίστοιχα η Εργοδότρια εγγυάται ότι ο εξοπλισμός, κατά το χρόνο της παράδοσης είναι ελεύθερος
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νομικών και πραγματικών (κατασκευαστικών) ελαττωμά-των και πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις
ιδιότητες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του.
Ειδικά συμφωνείται ότι η Ανάδοχος αναλαμβάνει να επισκευάζει, με δικές της δαπάνες, ανταλλακτικά και
τεχνικούς της επιλογής της, κάθε βλάβη ή ζημία που θα οφείλεται ή θα συνδέεται με την συνήθη χρήση του
εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των καυσίμων και τη φύλαξή του. Για την εξασφάλιση δε, της διαρκούς
λειτουργικότητας του εξοπλισμού η Ανάδοχος θα προβαίνει σε τακτικά σέρβις σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή, η δε τακτική συντήρηση θα καλύπτει όλα τα μηχανικά εξαρτήματα και μέρη του εξοπλισμού
καθώς και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά του συστήματα. Οποιαδήποτε αμέλεια της Αναδόχου στην αποκατάσταση των ανωτέρω τυχόν φθορών, του κατά τα άνω διατιθέμενου μηχανολογικού εξοπλισμού δύναται να
αποτελέσει αιτία καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης και να θεμελιώσει απαίτηση της Εργοδότριας για την
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζημίας. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της λειτουργίας του
μηχανολογικού εξοπλισμού, παρουσιαστούν επαναλαμβα-νόμενες βλάβες σε κύρια μέρη του, τα οποία
οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή κρυμμένα ελαττώματα, η Εργοδότρια υποχρεούται, αποκλειστικά με
δικά της έξοδα, να αντικαταστήσει τα κύρια αυτά μέρη με άλλα καινούργια και αμεταχείριστα. Η Ανάδοχος
υποχρεούται να φυλάττει τον διατιθέμενο από την ΔΙΑΑΜΑΘ μηχανολογικό εξοπλισμό με κάθε δυνατή
επιμέλεια ευθυνό-μενη έναντι της Εργοδότριας για τυχόν απώλεια, της κλοπής συμπεριλαμβανομένης, φθορά ή
καταστροφή του, καθόλη τη διάρκεια της παρούσης, οφείλει δε να επιστρέψει αυτόν στην Εργοδό-τρια κατά τον
χρόνο λήξης της σύμβασης στην ίδια κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε.
Για την εξασφάλιση της διαρκούς λειτουργικότητας του ΧΥΤΑ Κομοτηνής η Ανάδοχος υποχρε-ούται να
διατηρεί διαθέσιμα καθόλη της διάρκεια παροχής της υπηρεσίας κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό όχημα, ιδιοκτησίας
της, τα οποία υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της παρούσης.
Για την εκτέλεση της υπηρεσίας η Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την Διοίκηση και τη Διεύθυνση της
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.. Η Ανάδοχος ακολουθεί τον κατά την κρίση της προσφο-ρότερο τρόπο για την καλή
παροχή της υπηρεσίας και η Εργοδότρια οφείλει να παρέχει στην «Ανάδοχο», έγκαιρα, αιτούμενα στοιχεία,
εξηγήσεις, διευκρινήσεις κλπ. επί θεμάτων της αρμοδιό-τητάς της, απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά
στοιχεία της Επιχείρησης και γενικότερα οποιεσδήποτε πληροφορίες για τα σχέδια και τη κατάστασή της, οι
οποίες θα διευκόλυναν το έργο της.
Η Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να υποκαταστήσει άλλο πρόσωπο στην εκτέλεση της υπηρεσίας και, σε κάθε
περίπτωση, έχει την απόλυτη προσωπική ευθύνη για την καλή εκτέλεσή της. Ως υπηρεσία νοείται το τελικό
αποτέλεσμα της εργασίας και δραστηριότητας της «Αναδόχου» στην εκτέλεση της οποίας αποβλέπουν, με την
σύμβαση αυτή, τα συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 3 – Χρονική διάρκεια της υπηρεσίας
Διάρκεια για την εκτέλεση του έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση στον Ανάδοχο ορίζεται χρονικό
διάστημα τριάντα (30) μηνών, αρχόμενο από την υπογραφή της παρούσης και λήγον την ………………του
έτους 2017.
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Εργοδότ-ριας, σε
περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παραλαβής ή σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή της Αναδόχου
αναπροσαρμόζεται κατά τις προϋποθέσεις του νόμου. Κατά τη λήξη της σύμβασης οι εγκαταστάσεις και ο
εξοπλισμός θα παραδοθούν από την Ανάδοχο στη ΔΙΑΑΜΑΘ σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.
Άρθρο 4 – Αμοιβή - Τρόπος Πληρωμής
Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε Ευρώ ανά τόνο διαχειριζόμενων απορριμμάτων. Η τιμή €/ΤΌΝΟ όπως
ορίζεται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. σε ……….. ανά tn θα είναι σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Για τις
ανάγκες της εκτέλεσης της παρούσας έχει προϋπολογιστεί η διαχείριση ετησίως ποσότητας 94.000 τόνων
διαχειριζόμενων απορριμμάτων η οποία αντιστοιχεί στο ποσό των .................................. χιλιάδων ......................
Ευρώ (94.000 Χ ..........€ = ..................... €) χωρίς ΦΠΑ. Η ποσότητα αυτή μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με
τις τρέχουσες κατά περίπτωση συνθήκες (π.χ. ανακύκλωση, αυξομείωση πληθυσμού, κ.α.) και δεν είναι
δεσμευτική για την ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ. Σε κάθε περίπτωση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα μπορεί να πληρωθεί μόνο με βάση
ποσότητες απορριμμάτων που έχει διαχειριστεί με ανώτερο αριθμό τους 94.000 tn.
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Το ανωτέρω ποσό συμφωνείται από τα μέρη ότι αποτελεί δίκαιη και εύλογη αμοιβή της «Αναδόχου» για την
εκπόνηση της παραπάνω υπηρεσίας καθόλη τη διάρκεια του χρόνου που θα διαρκέσει, περιλαμβάνει δε όλες τις
υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές λειτουργίας όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της
παρούσας Σύμβασης, καθώς και κάθε απρόβλεπτη δαπάνη της Αναδόχου που αφορά σε εργασίες, υποχρεώσεις,
καθήκοντα και ενέργειες που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της παρούσας ή που ενδέχεται να ζητηθούν από
την Εργοδότρια σε επείγουσες ή εξαιρετικές περιπτώσεις ως και τις τυχόν υποχρεώσεις αυτής έναντι τρίτων,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Πέραν των ανωτέρω ουδεμία άλλη απαίτηση, οιασδήποτε φύσεως διατηρεί η «Ανάδοχος» έναντι της
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., εκ της παρούσης Συμβάσεως.
Η καταβολή της αμοιβής συμφωνείται μηνιαία, με βάση τις εγκεκριμένες μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις
και με την προσκόμιση από την Ανάδοχο των νόμιμων δικαιολογητικών, σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που
ισχύουν κάθε φορά. Οι μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, εφόσον δε θα περιλαμβάνουν παρατηρήσεις που
θα αποτελούν παραβάσεις των όρων της σύμβασης, θα χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικό πληρωμής και η
Ανάδοχος θα μπορεί να καταθέτει το τιμολόγιο εξόφλησής της. Εάν οι μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις
συνοδεύ-ονται από παρατηρήσεις που συνιστούν κατά τις απόψεις των αρμοδίων οργάνων της Εργοδότριας
παραβάσεις όρου ή όρων της σύμβασης, τότε θα εξοφλείται μεν το τίμημα του προηγούμενου μηνός, αλλά η
μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση θα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εργοδότριας όπου θα
υποβάλλονται εγγράφως και οι προτάσεις των αρμόδιων για την αποδοχή ή την απόρριψη των παρατηρήσεων,
επιβάλλοντας σε καταφατική περίπτωση τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε βάρος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σύμφωνα με
το άρθρο 35 της 2/2016 Προκήρυξης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΦΟΔιΣΑ κρίνει μέσω των αρμόδιων
οργάνων του ότι οι εργασίες οι οποίες έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο δεν έχουν εκτελεστεί ικανοποιητικά, θα
τηρούνται οι εξής
Για κάθε είσπραξή της, η Ανάδοχος εκδίδει και παραδίδει στη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. Τιμολόγιο Παροχής
Υπηρεσιών ή ανάλογο παραστατικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Απαιτήσεις της Αναδόχου για
οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους της καταθέ-σεως των αντίστοιχων παραστατικών
στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιη-τικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και
κανονιστικές Διατάξεις. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται σε 30 ημέρες από την κατάθεσή του. Η πληρωμή
θα γίνεται με έκδοση ισόποσων επιταγών εις διαταγήν της Αναδόχου ή με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό
που θα υποδειχθεί από την Ανάδοχο.
Τόπος πληρωμής ορίζονται τα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στην Κομοτηνή.
Η ΔΙΑΑΜΑΘ βαρύνεται με τις παρακάτω δαπάνες:
Την αποκατάσταση βλαβών στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Κομοτηνής, οι οποίες δεν
προκύπτουν από κακή χρήση, πλημμελή εκτέλεση των εργασιών της Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση ότι η
τελευταία εκπληρώνει επιμελώς τις σχετικές υποχρεώσεις της περί τακτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού που του παραχωρήθηκε κατά χρήση, αλλά οφείλονται είτε σε γήρανση των εγκαταστάσεων είτε
σε φυσιολογική φθορά.
Επίσης, η ΔΙΑΑΜΑΘ με δικά της έξοδα και δαπάνες έχει το δικαίωμα να ορίσει εκπρόσωπο-υπεύθυνο έργου
λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κομοτηνής, προκειμένου να επιβλέπει την ορθή λειτουργία και εκτέλεσή της όπως αυτή
περιγράφεται στη Σύμβαση. Ο υπεύθυνος έργου θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής, κατά την
κρίση του, οποιαδήποτε ώρα. Ρητά συμφωνείται ότι ο ως άνω εκπρόσωπος- υπεύθυνος της Εργοδότριας δύναται
να ορισθεί από τη ΔΙΑΑΜΑΘ μόνον προς το σκοπό επίβλεψης και ελέγχου τήρησης των όρων της παρούσας
σύμβασης και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τους μηχανικούς τεχνικής επίβλεψης που οφείλει να ορίζει
η Ανάδοχος, οι οποίοι και ευθύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στη σχετική νομοθεσία για
τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του ΧΥΤΑ Κομοτηνής.
Άρθρο 5 – Εγγύηση
Η «Ανάδοχος» κατέθεσε στην Εργοδότρια ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας την
αριθ. ……………………. εγγυητική επιστολή του ………………. ποσού ……… € ίσου με το πέντε τοις εκατό
(5%) της συμβατικής αμοιβής χωρίς το ΦΠΑ., με την οποία το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα υπόσχεται την
κατάπτωση της επιστολής υπέρ του κυρίου του έργου σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ημερομηνία
εγγράφου ειδοποιήσεως του, σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
όλοι συμφωνούνται ως ουσιώδεις. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η Εργοδότρια εις ουδεμία επιβάρυνση θα
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υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης αναζήτησης
αυτής με υπαιτιότητα της Αναδόχου. Για την κατάθεση του ποσού της εγγύησης το παρόν επέχει θέση απόδειξης.
Η παροχή της ως άνω εγγύησης σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει ή αποκλείει το δικαίωμα της ΔΙΑΑΜΑΘ
για την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημία της και την αναζήτηση σχετικής αποζημίωσης.

Άρθρο 6- Υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Εργοδότριας και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία του,
θετική ή αποθετική, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής της βλάβης, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των
υποχρεώσεων της, δυνάμει της παρούσης συμβάσεως. Ειδικότερα:
Η Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία με επιμέλεια και προσοχή κατά τους κανόνες της σχετικής
τεχνικής και επιστήμης, ακολουθεί δε τον κατά την κρίση της προσφορότερο τρόπο για την καλή εκτέλεσή της,
λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στη αριθμ ………………. προκήρυξη και
στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας και ειδικότερα στην τεχνική έκθεση - τεχνικές προδιαγραφές και
στη συγγραφή υποχρεώσεων της υπηρεσίας, ευθυνόμενη έναντι της Εργοδότριας για κάθε αδικαιολόγητη
καθυστέρηση. Αντιστοίχως η Εργοδότρια οφείλει να παρέχει στην Ανάδοχο με αίτησή της απρόσκοπτη
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεσή της, όπως και να παρέχει οποιεσδήποτε
διευκρινήσεις ή πληροφορίες, οι οποίες θα διευκόλυναν το έργο της. Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα
στοιχεία που αφορούν σε ενέργειες της στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας καθ’ όλη τη διάρκειά της και να
θέτει αυτά στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών Εθνικών και Κοινοτικών οργάνων σε περίπτωση πιθανού
ελέγχου, οφείλει δε να παρέχει κάθε είδους διευκρινήσεις και πληροφορίες της ζητηθούν για συγκεκριμένα
ζητήματα μετά από σχετική εντολή της Εργοδότριας και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της παρούσας.
Η Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση για
την άρτια, αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών παραλα-βής και υγειονομικής ταφής των
ΑΣΑ, καθώς και για την περιοδική συντήρηση του εξοπλισμού του ΧΥΤΑ, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος
της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Ο αριθμός των εργαζομένων για
κάθε εργασία πρέπει να είναι επαρκής για την ορθή εκτέλεση της παρούσας καθ’ όλη τη διάρκειά της και οι
εργαζόμενοι που θα απασχολούνται θα διαθέτουν, εκτός από τη σχετική εμπειρία και τα κατάλληλα και κατά
νόμο προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, προϋπηρεσία, πιστοποιητικά, πτυχία ή
διπλώματα ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της Αναδόχου σε σχέση με την τυπική και ουσιαστική καταλληλότητα του
προσωπικού της, θα εκπληρώνονται πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προβλέψεις της σχετικής
νομοθεσίας και τις Άδειες Λειτουργίας. Η Ανάδοχος θα είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την
παρακολούθηση και τήρηση των εν λόγω διατάξεων και θα προσαρμόζεται πάντα με τις τυχόν μεταβολές των
περιβαλλοντικών απαιτήσεων και προδια-γραφών με δική της ευθύνη, έξοδα και επιμέλεια ευθυνόμενη
αποκλειστικά έναντι των Δημοσίων και άλλων Αρχών για την παραβίαση των υποχρεώσεών της.
Η Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές της δαπάνες και φροντίδα, να είναι πάντοτε εφοδια-σμένη, η
επιχείρησή της αλλά και το προσωπικό της με τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές άδειες
για την εκτέλεση από αυτήν και το προσωπικό της των αναφερο-μένων στην παρούσα σύμβαση εργασιών
σύμφωνα με την Άδεια Λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κομοτηνής και την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
Περαιτέρω:
1.1. Η Ανάδοχος θα τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, κατάσταση, με πλήρη
στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ειδικότητα), του απασχολούμενου απ’ αυτήν προσωπικού,
νόμιμα θεωρημένη από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Η κατάσταση αυτή θα ενημερώνεται με κάθε
αλλαγή στο προσωπικό της Αναδόχου. Η Εργοδότρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητάει από την Ανάδοχο να της
υποβάλλει κατά πάντα χρόνο, επικυρωμένα αντίγραφα της άνω κατάστασης, ενώ θα δικαιούται να ζητάει ανά
πάσα στιγμή κάθε έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει την τεχνική επάρκεια, εκπαίδευση, καταλληλότητα,
τυπικά προσόντα της Αναδόχου και του υπ’ αυτής απασχολούμενου προσωπικού, όπως π.χ. πτυχία, άδειες ασκήΣελίδα 126
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σεως επαγγέλματος, πιστοποιητικά καταλληλόλητας, διπλώματα χειριστών ή οδηγών, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας κ.ο.κ.
1.2. Η Ανάδοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του προσωπικού αυτού ως ο μόνος εργοδότης του.
Η Ανάδοχος είναι η μόνη υπεύθυνη για την καταβολή των μισθών και κάθε άλλων πρόσθετων παροχών προς
το προσωπικό και υπέχει όλες τις υποχρεώσεις του εργοδότη σύμφωνα με την εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία. Η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απολύτως με τις κείμενες διατάξεις (εργατικού,
ασφαλιστικού, φορολογικού δικαίου κ.λπ.) σε σχέση με την απασχόληση του προσωπικού που διατίθεται για
την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης ευθυνόμενος αυτός ως μόνος και αποκλειστικός
εργοδότης έναντι του προσωπικού του καθώς και των Δημοσίων και άλλων αρχών ή φορέων για την τήρηση
των σχετικών νομίμων και συμβατικών υποχρεώσεών του. Ειδικώς σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, Η
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και δηλώνει ρητά προς την Εργοδότρια ότι αυτοί θα διαθέτουν τις κατά
νόμον απαιτούμενες και ισχύουσες καθ’ όλο το χρόνο της απασχόλησης άδειες παραμονής και εργασίας.
1.3. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει με δαπάνες της στο κατάλληλο (ανάλογα με τις ειδικότητες του
προσωπικού) κύριο ή/και επικουρικό ασφαλιστικό ταμείο όλο το απασχο-λούμενο στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής
προσωπικό, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εισφορές
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων) προς το Ι.Κ.Α. ή λοιπά ταμεία, καταβληθούν ή καταλογισθούν
σε βάρος της ΔΙΑΑΜΑΘ, η σχετική δαπάνη θα παρακρατείται από την πληρωμή προς την Ανάδοχο ή θα
συμψηφίζεται προς πάσα απαίτησή του, χωρίς δικαίωμά του να αμφισβητήσει το ύψος της δαπάνης, δυνάμενος
μόνον να στραφεί κατά του Ι.Κ.Α. ή λοιπών ταμείων προς αναζήτηση των αχρεωστήτως τυχόν καταβληθέντων.
1.4.
Η Ανάδοχος είναι υπεύθυνη για τη λήψη όλων των αναγκαίων και κατάλληλων μέτρων για την
ασφάλεια και προστασία της υγείας των εργαζομένων που απασχολεί στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής. Η Ανάδοχος είναι
υπεύθυνη για την ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο κατά τις
κείμενες διατάξεις, καθώς και για την τήρηση κάθε άλλου μέτρου που αφορά στην ασφάλεια και στην υγιεινή
των εργαζομένων όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση που η εμφάνιση και ο εξοπλισμός
των εργαζομένων δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας, Η Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα
απαραίτητα μέτρα ή/και να απαγορεύσει την εργασία στον εργαζόμενο που δεν πληροί τους παραπάνω όρους.
Η Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του προσωπικού της καθώς επίσης και για
οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί σε αυτό (το προσωπικό) ή σε τρίτους απορρέουσα από τη λειτουργία
των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ Κομοτηνής, εφόσον αποδεδειγμένα οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια της
Αναδόχου ή/και των προστιθέντων αυτής. Οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιηθούν από την Ανάδοχο οφείλουν
να τηρούν με αποκλειστική ευθύνη της Αναδόχου και με απόλυτο τρόπο κάθε μέτρο ασφαλείας ή υγιεινής που
προβλέπεται από το νόμο και θα αποδέχονται κάθε υγειονομικό έλεγχο.
Η Ανάδοχος οφείλει να λειτουργεί το ΧΥΤΑ Κομοτηνής σύμφωνα με τις Άδειες Λειτουργίας, Διαχείρισης Μη
Επικίνδυνων Στερεών, τους Περιβαλλοντικούς Όρους, τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, ώστε όλες
οι κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις να διατηρούνται στην ίδια άριστη κατάσταση λειτουργίας στην
οποία ευρίσκονται σήμερα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, και κατά τη λύση της Σύμβασης να παραδοθούν
στην ίδια κατάσταση λειτουργίας και έτοιμες προς χρήση. Ειδικότερα η Ανάδοχος εγγυάται ότι οι κτιριακές
εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός Εξοπλισμός, κατά το χρόνο της παράδοσής τους στην Εργοδότρια κατά τη
λύση της σύμβασης θα είναι ελεύθερος νομικών και πραγματικών (κατασκευαστικών) ελαττωμάτων, σύμφωνα
με τον προορισμό του και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που έχει κατά την υπογραφή της
παρούσας, διαφορετικά υποχρεούται αυτός να αποκαταστήσει πλήρως κάθε σχετική ζημία της Εργοδότριας,
θετική ή αποθετική, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής της βλάβης. Η παρεχόμενη εγγύηση δεν καλύπτει μέρη
ή στοιχεία του μηχανολογικού Εξοπλισμού, τα οποία υφίστανται φθορά / ζημία κατά τη συνήθη χρήση τους,
καλύπτει όμως ζημίες, βλάβες ή δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, που οφείλονται σε γεγονότα ή ενέργειες
(προσκρούσεις, κτυπή-ματα, δολιοφθορές, κακή χρήση του εξοπλισμού, χρήση του εξοπλισμού κατά παράβαση
των οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή, ζημίες από πτώση αντικειμένων ή άλλες εξωτερικές αιτίες, ζημίες από
παράλειψη συντήρησης κ.λπ.) που δεν σχετίζονται με την ίδια την κατασκευή του Εξοπλισμού.
Η φύλαξη του ΧΥΤΑ Κομοτηνής μετά του μηχανολογικού εξοπλισμού της, καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
παρούσας βαρύνει την Ανάδοχο.
Όλος ο εξοπλισμός και τα μέσα που παρέχει η Εργοδότρια στην Ανάδοχο, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
και μόνον για τις ανάγκες που προβλέπει η παρούσα σύμβαση. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη ή/και
μερική/ολική καταστροφή θα αναφέρεται αμέσως εγγράφως με αναλυτική αναφορά του περιστατικού προς τον
επιβλέποντα υπεύθυνο έργου που έχει ορίσει η Εργοδότρια ή/και στη Διοίκησή της.
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1.5.
Η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να αποδέχεται αιφνιδιαστικούς ελέγχους από τη ΔΙΑΑ ΜΑΘ με σκοπό
την τήρηση των προβλεπομένων στην παρούσα σύμβαση. Ενδεικτικά, η ΔΙΑΑ ΜΑΘ έχει το δικαίωμα κατά την
κρίση της, να διενεργεί αναλύσεις στα διαχειριζόμενα απορρίμματα του ΧΥΤΑ Κομοτηνής, καθώς επίσης, να
διενεργεί οποιοδήποτε έλεγχο σε σχέση με την επιβεβαίωση των όρων της Σύμβασης. Τα αποτελέσματα των
αναλύσεων, θα υπογρά-φονται από την Ανάδοχο. Η Εργοδότρια επίσης θα διατηρεί το δικαίωμα, κατά την
απόλυτη κρίση της και για σοβαρό λόγο, και ιδίως όταν μετά από έλεγχο προκύψει το ενδεχόμενο δημιουργίας
κινδύνου ως προς την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, ή παραβίαση κανονισμών ασφαλείας, ή όρων της Άδειας
Λειτουργίας, ή των Περιβαλλοντικών Όρων, να αιτηθεί από την Ανάδοχο τη μη απασχόληση στις υπηρεσίες
του ΧΥΤΑ Κομοτηνής κάποιου ή κάποιων ατόμων από το προσωπικό της Αναδόχου και στην περίπτωση αυτή
η Ανάδοχος θα συμμορφώνεται άμεσα με τις απαιτήσεις της Εργοδότριας αντικαθιστώντας τα μη επιθυμητά
άτομα.
Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Εργοδότριας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες εμφανίζουν μη πληρότητα,
ανεπάρκεια ή ελαττώματα, η Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει, διορθώσει ή τροποποιήσει τη σχετική
εργασία της, σύμφωνα με τις έγγραφες παρατηρήσεις της Ετργοδότριας εντός τασσόμενης ευλόγου προς τούτο
προθεσμίας, ώστε το έργο να είναι αποδεκτό από την Εργοδότρια, χωρίς πρόσθετη αμοιβή της Αναδόχου.
1.6.
Η εμφάνιση του προσωπικού της Αναδόχου πρέπει να είναι ομοιόμορφη και συγκε-κριμένα: όλο το
προσωπικό της Αναδόχου που εργάζεται στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής, φοράει κατάλληλες, βάσει απαιτήσεων της
νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή, φόρμες (χρώματος μπλε που φέρουν το λογότυπο της Εργοδότριας).
1.7.
Η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να διαθέτει προσωπικό, όποτε αυτό χρειαστεί, για την ανάπτυξη και
την εφαρμογή Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας (Υ & Α) στην εργασία και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με
σκοπό την πιστοποίηση του ΧΥΤΑ Κομοτηνής κατά ISO ή άλλο διεθνές πρότυπο, από ανεξάρτητο φορέα
πιστοποίησης. Κατά την ανάπτυξη του Συστήματος Υ & Α και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η Ανάδοχος
υποχρεούται να αναφέρει στον υπεύθυνο του έργου πιστοποίησης του ΧΥΤΑ Κομοτηνής ως προς το πρότυπο,
οποιοδήποτε περιβαλλοντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει αυτός κατά τη λειτουργία του και να αφιερώσει χρόνο
για πιθανές τροποποιήσεις που μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, οι οποίες μπορεί να
είναι:

Παραγωγικές τροποποιήσεις.

Θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής.

Εκπαίδευση Προσωπικού.

Καθαρισμός χώρων.
Για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα
ακόλουθα:

Τήρηση όλων των αρχείων που αφορούν την Ανάδοχο.

Τήρηση όλων διαδικασιών που αφορούν την Ανάδοχο.

Τήρηση της πολιτικής που έχει καθοριστεί από τη ΔΙΑΑΜΑΘ.

Τήρηση του προγραμματισμού και των στόχων που θέτει η ΔΙΑΑΜΑΘ στα πλαίσια των διαδικασιών
ISO ή άλλου προτύπου.
Για την εξασφάλιση της πυρασφάλειας στο χώρο του ΧΥΤΑ, η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές
διατάξεις, το πιστοποιητικό πυρασφάλειας και τους όρους της μελέτης πυροπρο-στασίας καθώς και να
διαθέτει σχετικά εκπαιδευμένο προσωπικό (ομάδα πυρασφάλειας).
Η Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει τη φύλαξη του χώρου του ΧΥΤΑ για την αποτροπή κλοπής ή/και
δολιοφθοράς της εγκατάστασης, του εξοπλισμού ή/και υλικών.
Η Ανάδοχος, με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, μπορεί να προχωρήσει σε βελτιώσεις
της εγκατάστασης που υπηρετούν την ασφαλέστερη και ομαλή της λειτουργία.
Η Ανάδοχος οφείλει πλήρη εχεμύθεια για κάθε τι που περιέρχεται σε γνώση της κατά την εκτέλεση του έργου,
όπως και να διαφυλάττει κάθε είδους στοιχεία και σχετικά δεδομένα πραγμάτων και προσώπων, που
περιέρχονται σε γνώση της, μη αποκαλύπτουσα αυτά σε τρίτους. Τυχόν παράβαση της υποχρεώσεώς της
αυτής, την καθιστά αποκλειστικώς υπεύθυνη για την αποκατάσταση κάθε εξ’ αυτής ζημίας ή βλάβης,
περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης της Εργοδότριας ή τρίτων προσώπων.
Ποινικές Ρήτρες:
Για την πρώτη παράβαση όρων ή όρου της σύμβασης, η Ανάδοχος κατ' αρχήν θα υπόκειται σε προφορικές
και στη συνέχεια έγγραφες παρατηρήσεις των οποίων τα αντίγραφα θα κρατούνται και θα τηρούνται στο
ΦΟΔιΣΑ. Σε περίπτωση επανάληψης θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες:
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1. Για πρώτη παράβαση πέραν της προφορικής και έγγραφης παρατήρησης πεντακόσια Ευρώ (500,00 €).
2. Για δεύτερη παράβαση χίλια Ευρώ (1.000,00 €).
3. Για την τρίτη και τις επόμενες παραβάσεις και για κάθε μία, χίλια πεντακόσια Ευρώ (1.500,00 €).
Άρθρο 7 - Λύση της Σύμβασης / Καταγγελία
Η παρούσα σύμβαση λύεται μόνον μετά την πάροδο της συμφωνηθείσας υπό 3 ανωτέρω διάρκειας αυτής. Η
κατά τη λήξη της ορισμένης διάρκειάς της λύση της σύμβασης, πλην εάν άλλως συμφωνηθεί, δεν παρέχει
δικαίωμα ή αξίωση ανανέωσης ή παράτασης της διάρκειάς της ή αποκατάστασης κάθε τυχόν εξόδου ή
απώλειας που υποστεί οποιοδήποτε από τα Μέρη λόγω λήξης της συνεργασίας. Η σύμβαση δύναται επίσης
να λυθεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος και μόνον για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος θα υπάρξει
ειδικότερα εάν ένα συμβαλ-λόμενο μέρος παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
έχουν συμφωνηθεί όλοι ως ουσιώδεις, η δε παραβίαση αν δε θεραπευθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
που το μη παραβιάζον μέρος προειδοποίησε εγγράφως το παραβιάζον μέρος σχε-τικά με την παραβίαση,
υποχρεουμένου περαιτέρω του υπαιτίου μέρους να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν
θα υποστεί το αναίτιο μέρος από την εξ υπαιτιότητάς του πρόωρη λύση της σύμβασης.
Ειδικά συμφωνείται ότι η ΔΙΑΑΜΑΘ δύναται κατά πάντα χρόνο να λύσει μονομερώς και αζημίως γι’ αυτήν
την παρούσα σύμβαση, χωρίς τήρηση προθεσμίας, σε κάθε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο και
ανεξαρτήτως υπαιτιότητας οποιουδήποτε, διακοπεί ή καταστεί ανέφικτη η συνέχιση της λειτουργίας του έργου
της ανακύκλωσης στην περιοχή του συνεργα-ζόμενου ΟΤΑ, ή η ΔΙΑΑΜΑΘ απωλέσει οριστικά και για
οποιοδήποτε λόγο τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ή την περιβαλλοντική άδεια ή/και την άδεια
λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κομοτηνής, ή λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας, ενδεικτικά αναφερομένων πολέμων,
στάσεων, απεργιών, τρομοκρατικών πράξεων, φυσικών καταστροφών.
Η ΔΙΑΑΜΑΘ δικαιούται περαιτέρω να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, χωρίς καμία απολύτως
προειδοποίηση ή τήρηση προθεσμίας, σε κάθε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα κατωτέρω αναφερόμενα
γεγονότα, έστω και ένα από αυτά (οποιαδήποτε και εάν είναι η αιτία που προκάλεσε αυτό το γεγονός, ακόμα
και εάν η επέλευση αυτού οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας), επέλθει στο πρόσωπο της Αναδόχου, ήτοι:
Εάν κατά της Αναδόχου ή των μελών της διοίκησής του έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης ή/και αναγκαστικής
διαχείρισης ή/και η Ανάδοχος ή τα μέλη της διοίκησής της κηρύχθηκαν σε πτώχευση ή/και τέθηκαν σε
αναγκαστική διαχείριση ή/και η Ανάδοχος τέθηκε υπό τη διαχείριση των πιστωτών του ή/και ο ίδια δήλωσε
παύση ή αναστολή πληρωμών ή/και τέθηκε υπό εκκαθάριση.
Εάν στην Ανάδοχο ή στα μέλη της διοίκησής της επιβληθούν διοικητικές ή οποιουδήποτε άλλου είδους ποινές
από τις αρμόδιες αρχές ή/και εκδοθούν οποιεσδήποτε δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την απαγόρευση
άσκησης οποιασδήποτε εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικότερα της δραστηριότητας που
αποτελεί το αντικείμενο των παρεχόμενων στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών ή για παράβαση
της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας ή για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Εάν στο πρόσωπο της Αναδόχου συμβεί γεγονός το οποίο επηρεάζει την περιουσιακή κατάστασή του, ώστε
να θεωρείται εύλογα ότι δεν εξασφαλίζεται η εύρυθμη και άρτια εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Ενόψει του ότι η ΔΙΑΑΜΑΘ για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης προσβλέπει στη συνεργασία με τη
συγκεκριμένη Ανάδοχο υπό τη συγκεκριμένη νομική μορφή και τη σημερινή μετοχική σύνθεση αυτού, πριν
από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης η Ανάδοχος θα κοινοποιήσει γραπτώς στη ΔΙΑΑΜΑΘ τη
μετοχική σύνθεσή της.
Ρητά συμφωνείται ότι η ΔΙΑΑΜΑΘ δικαιούται να καταγγείλει αζημίως για αυτήν την παρούσα σύμβαση,
χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση ή τήρηση προθεσμίας, σε περίπτωση που μεταβληθεί η συμμετοχή του
βασικού μετόχου της Αναδόχου σε ποσοστό κάτω του 51% ή σε περίπτωση που η εταιρεία της Αναδόχου
εξαγορασθεί από άλλο πρόσωπο ή συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία, ή με οποιοδήποτε τρόπο μεταβληθεί το
ιδιοκτησιακό καθεστώς στην επιχείρηση της Αναδόχου ώστε αυτή να ελέγχεται πλέον από άλλο πρόσωπο,
τρίτο προς το σημερινό βασικό μέτοχο αυτής. Στην περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης για τους ανωτέρω
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λόγους, η ΔΙΑΑΜΑΘ δύναται να προβεί άμεσα σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας σύμβασης είτε με
την ίδια την Ανάδοχο υπό τη νέα του μορφή ή μετοχική σύνθεση, είτε με τρίτο πρόσωπο της επιλογής της.
Η ΔΙΑΑΜΑΘ δικαιούται να ζητά και λαμβάνει, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, είτε από την
Ανάδοχο είτε απευθείας από το βασικό μέτοχο επίσημα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η
μετοχική σύνθεση της Αναδόχου.
Επίσης, η ΔΙΑΑΜΑΘ δικαιούται τακτικά και ανά δίμηνο να ζητά από την ΑΝΑΔΟΧΟ να της προσκομίζει
κάθε έγγραφο, δήλωση, βεβαίωση, πιστοποιητικό που κρίνει ικανό και κατάλληλο προκειμένου να ελέγχει
και διαπιστώνει τη φερεγγυότητα, τη νομική και οικονομική κατάσταση της Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της παρούσας. Τέτοια έγγραφα ενδεικτικά είναι η ασφαλιστική ενημερότητα, η φορολογική
ενημερότητα, πιστοποιητικά περί μη υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης ή άλλο παρόμοιο καθεστώς,
έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της Αναδόχου, οικονομικές καταστάσεις, πιστοποιητικά
περί μεταβολών και τροποποιήσεων του καταστατικού της Αναδόχου κ.α.
Σημειώνεται πάντως ότι, καθυστέρηση ή αδυναμία εκτελέσεως του έργου εν όλω ή εν μέρει στα πλαίσια της
παρούσας Σύμβασης ή άλλη παράβαση όρου τινός αυτής, δεν συνιστούν αθέτηση των υποχρεώσεων των
συμβαλλομένων και δεν συνεπάγονται ευθύνες του, εάν οφείλονται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας.
Οπωσδήποτε, εφόσον υπάρξει τέτοιος λόγος, έκαστος εκ των συμβαλλομένων οφείλει να ειδοποιεί τον άλλο,
χωρίς αμέλειά του περί τούτου, για την από κοινού αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας εκ του λόγου αυτού
καταστάσεως.
Η Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι προσέρχεται στην κατάρτιση της παρούσας σύμβασης με δική του ευθύνη και
χωρίς να έχει βασιστεί σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση εκ μέρους της ΔΙΑΑΜΑΘ για επίτευξη
οποιουδήποτε ποσοστού κέρδους.

Άρθρο 8 - Εκχώρηση της Σύμβασης
Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη η από τον ΑΝΑΔΟΧΟ εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος εκ της
παρούσας σύμβασης σε τρίτους ή η εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην παρούσα σύμβαση από άλλον,
έστω και μερικώς, εάν δεν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΔΙΑΑΜΑΘ.
Άρθρο 9 - Γενικοί Όροι
Η παρούσα σύμβαση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει
οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας μέχρι την υπογραφή της παρούσας γραπτής ή προ-φορικής συμφωνίας μεταξύ
των μερών.
Εάν οποιαδήποτε διάταξη της σύμβασης κριθεί άκυρη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή εάν διαπιστωθεί
οποιαδήποτε κρίσιμη παράλειψη στη σύμβαση οι άλλες διατάξεις της θα παραμεί-νουν έγκυρες και σε ισχύ
όπως αναφέρονται στο παρόν. Οποιαδήποτε άκυρη διάταξη ή παρά-λειψη της σύμβασης θα αντικατασταθεί
από ισοδύναμη ή αντίστοιχα την ενδεδειγμένη διάταξη στο πλαίσιο του επιτρεπτού, που θα προσαρμόζεται
όσο το δυνατόν περισσότερο στην πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών στο παρόν κατά τη διάρκεια της
σύναψης της σύμβασης ή, στην περίπτωση παράλειψης, θα προσαρμόζεται σε αυτό που θα ήταν η πρόθεσή
τους αν είχαν εξετάσει το παραλειπόμενο θέμα.
Η παρούσα σύμβαση και τα Παραρτήματά της τροποποιούνται αποκλειστικά και μόνον με έγγραφη συμφωνία
των συμβαλλομένων μερών.
Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων σε σχέση με την εφαρμογή ή την ερμηνεία
της παρούσας υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμόδιων δικαστηρίων της
Κομοτηνής.
Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την παρούσα από οποιοδήποτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά ή από την ενάσκησή τους.
Όλες οι γνωστοποιήσεις των συμβαλλομένων μεταξύ τους, έγγραφες οχλήσεις, αιτήσεις, ειδοποιήσεις και
πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις, έγκυρα απευθύνονται και θα επιδίδονται στις διευθύνσεις, που στην αρχή του
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παρόντος τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν, εφόσον κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν κοινοποιήσει με
έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, νέα διεύθυνση. Μέχρι της
γνωστοποιήσεως της νέας διεύθυνσης, όλες οι γνωστοποιήσεις έγκυρα γίνονται στις στην αρχή του παρόντος
αναφερόμενες διευθύνσεις.
Τα κάτωθι Παραρτήματα επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της:
Παράρτημα Α: Η με αριθμό Πρωτοκόλλου …………………….. ΑΕΠΟ της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας
Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
Παράρτημα Γ: Η με αριθμό …………… και ημερομηνία ……………………. Άδεια Λειτουργίας της ίδιας
ως άνω Διεύθυνσης («η Άδεια Λειτουργίας»).
Παράρτημα Ι: Τεχνική Περιγραφή.
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) όμοια αντίτυπα τα οποία διαβάσθηκαν από τους
συμβαλλομένους που βεβαίωσαν το περιεχόμενό τους, τα υπέγραψαν και έλαβε ο καθένας από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Χριστόδουλος Μαμσάκος

…………………………………….

Πρόεδρος Δ.Σ.

…………………………………….
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