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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  ΑΡ.ΠΡΩΤ. :  2032 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

«Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων και 

Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και 

Κατεδαφίσεις» 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 

για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών 

 Του Ν. 4281/2014 –μέρος Β’ περί «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» 

 την υπ’ αριθμόν 3/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Εμμανουήλ Παππά 

 την αρ. 40/20-02-2017 Α.ΟΙΚ.ΕΠ. για την έγκριση της υπηρεσίας , έγκριση της μελέτης , ψήφιση 
πίστωσης και  καθορισμού των όρων διακήρυξης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για 

την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών  

Άρθρο 1: Εργασία 

Ο διαγωνισμός αφορά την παροχής υπηρεσίας «Διαχείριση ογκωδών  και Αποβλήτων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων» προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 (με το Φ.Π.Α.).  

 

Άρθρο 2: Παραλαβή Τευχών 

Τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από 

τους διαγωνιζόμενους, διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου (http://edemocracy-

empapas.gr/?page_id=1424&cat=71) 
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Άρθρο 3: Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

 Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που πληρούν- 

διαθέτουν τα παρακάτω: 

1.  Άδεια λειτουργίας προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας-ανάκτησης μη επικίνδυνων 

απορριμμάτων (ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011),  στην οποία θα 

περιλαμβάνονται οι τύποι κατά ΕΚΑ και κατ’ ελάχιστον: 

                                                                                                                                                                                                    

2. Σύμβαση με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

3. Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων σε ισχύ  Δ/νσης Περιβάλλοντος 

και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τις εργασίες συλλογής 

και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ (επεξεργασμένων ή μη επεξεργασμένων)  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος συνεργάζεται με εταιρία συλλογής και μεταφοράς στερεών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει η συνεργαζόμενη εταιρία: 

 να διαθέτει Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων.  
 να έχει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. 
Σε κάθε περίπτωση η άδεια συλλογής και μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί για τους κωδικούς ΕΚΑ 

που αναφέρονται παραπάνω.  

Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της 

σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο 

κοινοπραξία. 

2)  Οι δικαιούμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την οικονομική προσφορά 

να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1701 (170101, 170102, 170103, 170107) Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά και 

μίγματα 

17 02 (170201, 170202, 170203) Ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 04 (170401, 170402, 170405, 170406 

και 170407)  

Μέταλλα (χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος, σίδηρος, 

χάλυβας, αλουμίνιο, κασσίτερος, ανάμεικτα 

μέταλλα) 

17 05 (170504, 170506) Χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκαφών 

17 08 02 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 

17 09 04 Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και 

κατεδαφίσεων 

20 01 01 Άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

20 03 07 Ογκώδη απόβλητα                                                                                              
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α . Ταυτότητα (αν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο) ή παραστατικό εκπροσώπησης ( αν 
πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία). 

β. Προκειμένου περί φυσικού προσώπου, απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου (3μήνου) τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

γ. Πιστοποιητικά του οικείου Επιμελητηρίου (Τεχνικού ή Επαγγελματικού), με το οποίο να βεβαιώνεται 
το ειδικό επάγγελμα αυτών. 

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι : 1) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(Ι.Κ.Α.)  και 2) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .  

ε. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν και δικαιολογητικά σύστασής τους (καταστατικό, 
τυχόν τροποποιήσεις, κλπ., από τα οποία εκτός των άλλων να προκύπτει και το εξουσιοδοτημένο 
όργανο ή φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να αποφασίσει για την συμμετοχή στον διαγωνισμό). 

στ.  Για τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό τους 
απόφαση συμμετοχής τους στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και ορισμός του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου τους.  

Οι Ενώσεις και Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση ή στην 

κοινοπραξία.  

ζ.  Επίσης οι υποψήφιοι οφείλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, εκτός από τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσουν: 

ζ1. Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό επαγγελματία υποψήφιο ανάδοχο ή τον 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό διαγωνισμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

ζ2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ζ3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή 

Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, ότι δεν έχουν καταδικασθεί 

τελεσίδικα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α 

/147/8-8-2016) και τέλος,  ότι δεν τελούν σε καµία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 

του Ν 4412/2016 που αποκλείουν τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. 

ζ4. Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων, πρέπει από κάθε συμμετέχοντα να υπάρχει δήλωση 

υπογεγραμμένη από το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο ή φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί 

την επιχείρηση, με την οποία θα ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

ζ5. Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις 
πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση. 

ζ6. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του υποψηφίου βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Εμμανουήλ Παππά, θα πρέπει ο υποψήφιος να ορίσει με Υπεύθυνη Δήλωση συγκεκριμένο 

αδειοδοτημένο σημείο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, όπου θα παραλαμβάνει τα ογκώδη 

και τα ΑΕΚΚ και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του με δικιά του ευθύνη και δαπάνες.  

η. Άδεια λειτουργίας προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας-ανάκτησης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων (ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011),  στην οποία θα 
περιλαμβάνονται οι τύποι κατά ΕΚΑ 

θ.  Σύμβαση σε ισχύ με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
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Ι.  Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων, σε ισχύ, για τις εργασίες 
συλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ (επεξεργασμένων ή μη 
επεξεργασμένων) 

3) Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι: 

α) Η Οικονομική Προσφορά και οι Υπεύθυνες δηλώσεις σε πρωτότυπο. 

β) Τα λοιπά δικαιολογητικά  σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα.  

 

Άρθρο 4: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/03/2017 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της Επιτροπής για την 

διεξαγωγή διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για τις παρεχόμενες προς το Δήμο υπηρεσίες , 

στο Δημαρχείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσού, με ώρα 

έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11.00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, τότε 

αυτός θα διεξαχθεί στο ίδιο μέρος, την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα (10:00 – 

11:00 π.μ.). 

Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται στους 

διαγωνιζομένους χωρίς να ανοιχτούν 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  και θα διεξαχθεί με 

σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν από τους υποψηφίους στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν στο ειδικό έντυπο που θα τους χορηγηθεί από τον Δήμο Εμμανουήλ 

Παππά, τις επιμέρους  προσφερόμενες τιμές για κάθε αναγραφόμενη εργασία οι οποίες θα πρέπει επί 

ποινής ακυρότητας να είναι ίσες ή μικρότερες από τις αναγραφόμενες τιμές στον Προϋπολογισμό της 

μελέτης. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το 

σύνολο των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό - Τρόπος υποβολής 

φακέλου προσφοράς 

Ο φάκελος προσφοράς συνίσταται σε δύο διαφορετικούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους 

μέρος τον τίτλο της υπηρεσίας, την επωνυμία και τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax 

και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του διαγωνιζόμενου. Ο ένας φάκελος περιέχει τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος (απαραίτητα σφραγισμένος) την οικονομική προσφορά (με την ένδειξη 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της 

προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. 

Ο φάκελος προφοράς του διαγωνιζομένου υποβάλλεται στο διαγωνισμό αποκλειστικά ιδιοχείρως. 

Στην υποβολή νομιμοποιείται για μεν τα φυσικά πρόσωπα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για δε τις 
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εταιρικές μορφές ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Επιχείρησης 

που έχει τη μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε., ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής σε περίπτωση Ε.Π.Ε. και 

εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση Α.Ε. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής: 

- Στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως 

αυτά αναγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης και η εγγύηση συμμετοχής. 

- Στο σφραγισμένο, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται η 

οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου, συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με το 

έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία. Προσφορές που έχουν συνταχθεί με διαφορετικό τρόπο από 

το έντυπο της Υπηρεσίας θα απορρίπτονται, καθιστώντας το σύνολο της προφοράς του διαγωνιζομένου 

απαράδεκτη. 

Επισημαίνεται ότι : 

α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες απουσιάζει η υπογραφή και σφραγίδα του 

υποψηφίου ή δεν αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς έστω και μία από τις επιμέρους τιμές, 

β) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες έστω και μία τους τιμή είναι μεγαλύτερη 

από την αναγραφόμενη στον Προϋπολογισμό της μελέτης ακόμη και εάν το τελικό άθροισμα οδηγεί σε 

μικρότερο ποσό, 

γ) ότι η ολόγραφη αναγραφή της προσφερόμενης τιμής  υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει από τα 

επιμέρους γινόμενα και αθροίσματα της οικονομικής προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι ευκρινώς γραμμένη και να μη φέρει σβησίματα. Δεν ισχύει η 

κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει, με ακρίβεια δύο δεκαδικών 

ψηφίων, το ίδιο προσφερόμενο ποσό της συνολικής οικονομικής προσφοράς θα διεξαχθεί κλήρωση 

μεταξύ αυτών ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, κατά τέτοιο τρόπο 

που να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΕΡΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί αρμοδίως. 

Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η 

οποία θα συνεδριάσει μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προβλεπομένων στο άρθρο 7 

ενστάσεων. 

Η δημοπρασία ακυρώνεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτής, εφόσον από την παρατυπία διεξαγωγής 

επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
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Ομοίως μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, εάν 

αποδειχθεί ότι προέκυψε συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζομένων για την ανάληψη της εργασίας 

ή της παροχής υπηρεσίας χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση, η Οικονομική 

Επιτροπή καταγράφει με λεπτομέρεια στο πρακτικό του διαγωνισμού τα όσα συνέβησαν, όπως αυτά 

υπέπεσαν στην αντίληψη της, καθώς και τη γνώμη της επί του θέματος. 

Εφόσον ασκήθηκε ένσταση εκ των διαγωνισθέντων περί παράτυπου διεξαγωγής ή συμπαιγνίας κατά την 

δημοπρασία ή αυτό αναφέρεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Περιφερειάρχης εν όψει 

και των λοιπών στοιχείων του φακέλου του διαγωνισμού, αποφαίνεται δι' αιτιολογημένης αποφάσεως, 

εγκρίνοντας ή ακυρώνοντας την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνον μετά την κατά τις προηγούμενες παραγράφους, 

ακύρωση ή μη έγκριση. Επίσης η δημοπρασία δύναται να επαναλαμβάνεται άπαξ, λόγω ασύμφορου, 

κρινόμενου τούτου δι' αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.  

Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επιτρέπεται να ακυρωθεί μόνο για έναν από τους ακόλουθους λόγους : 

- για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά μόνο εφ όσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 

- εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από τον Εργοδότη. 

- εάν ο ανταγωνισμός, κατά την κρίση της αρμόδιας για την έγκριση αρχής υπήρξε ανεπαρκής και 

αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων για αποφυγή 

πραγματικού ανταγωνισμού. 

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης όλων των προσφορών κατά την απόλυτη κρίση του, 

χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης από την αιτία αυτή. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης τού διαγωνισμού, καθώς και τα έξοδα αναγγελίας 

του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο Πάροχο υπηρεσιών.  

Εάν δεν κοινοποιηθεί στο μειοδότη η απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού μέσα στην προθεσμία ισχύος 

της προσφοράς του που ορίστηκε, μπορεί ο ίδιος να δηλώσει έγγραφα ότι ανακαλεί οριστικά την 

προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μέσα σε 10 

ημέρες. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), 

σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 

την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 

έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες 
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πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για επικύρωση. 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους που 

αποκλείσθηκαν από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα ενστάσεις οι 

"ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" σφραγισμένοι. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τέσσερις (4) μήνες προσμετρούμενοι από 

την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν 

ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο Δήμος θα απευθύνει ερώτημα προς τους 

συμμετέχοντες, αν αποδέχονται τη παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες 

οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις 

εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

 

Άρθρο 9: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι οι εγκαταστάσεις υποδοχής  Ογκωδών αποβλήτων και ΑΕΚΚ του 

αναδόχου. 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι για δώδεκα (12) μήνες ή την εξάντληση του 

συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) και ο Δήμος διατηρεί δικαίωμα επέκτασης του 

συμβατικού χρόνου κατά 3 μήνες, καθώς και δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης μετά την 

πάροδο διαστήματος 2 μηνών από την υπογραφή της χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου.  

Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% επί της αξίας της σύμβασης 

χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (αρθ. 157 του Ν. 4281/2014)    

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 

αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.  

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. 

Άρθρο 10: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο 

βαρύνεται ο Δήμος. 

Άρθρο 11: Τρόπος Πληρωμής 

Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στη γενική συγγραφή 

υποχρεώσεων της μελέτης. 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 

συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 

αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.  

Άρθρο 12 : Διευκρινήσεις  - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο τις παρούσας διακήρυξης 

έως την προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας. 

Η γραπτή απάντηση του Δήμου επί των ζητουμένων διευκρινήσεων θα κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο 

μέσο σε όλους τους υποψηφίους που έχουν παραλάβει έως εκείνη τη στιγμή τα Τεύχη του Διαγωνισμού 

αλλά και θα χορηγείται στο εξής σε όσους άλλους μελλοντικά τα ζητήσουν. 

Η υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων 

ανεξαιρέτως των όρων τις διακήρυξης και της σχετικής μελέτης. 

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 13: Κατάρτιση Σύμβασης 

Η σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης για έγκριση του 

Διαγωνισμού για το ποσό που προκύπτει από την προσφορά του (συμβατικό τίμημα). 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται στον μειοδότη, που καλείται σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών και μεγαλύτερη των 

δεκαπέντε 15) ημερών, να καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται από τη νομοθεσία και 

να υπογράψει τη σύμβαση. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα 

στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

Άρθρο 14: Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο «ΚΗΜΔΗΣ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

δώδεκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.   

Οι δαπάνες δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο και 

εισπράττονται με τον 1ο λογαριασμό πληρωμής. 

 

              ΧΡΥΣΟ   23/02/2017 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

 

 

 

          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 
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