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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. ΟΤΑ – σε εκτέλεση
της υπ’ αριθµ. 13 /2015 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου - προκηρύσσει
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
ανάθεσης την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, για τη σύναψη δηµόσιας
σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο:
«Υπηρεσίες εργασιών συλλογής-συγκέντρωσης ΑΣΑ,
ανακυκλώσιµων υλικών και ογκωδών αντικειµένων ∆ηµοτικής
Ενότητας Πυλάρου»
προϋπολογισµού 59.488,00€
χωρίς το Φ.Π.Α. και για χρονική διάρκεια έντεκα(1 1 )
µ η ν ώ ν - σύµφωνα µε όσα αναφέρονται αναλυτικά στα επόµενα άρθρα, στο Παράρτηµα
της
παρούσας
Προκήρυξης
και
στα
λοιπά
Συµβατικά
Τεύχη
(Συγγραφή
Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς,
Προϋπολογισµός Μελέτης Υπηρεσιών) που αναφέρονται στην παρούσα και αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος αυτής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός δεν φέρει αποτέλεσµα γίνεται
επανάληψη.
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Άρθρο 1ο: Αναθέτουσα Αρχή / Προϊσταµένη Αρχή / Στοιχεία Υπηρεσίας που
∆ιενεργεί το
∆ιαγωνισµό
Αναθέτουσα Αρχή είναι:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Μ.Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών
Τ. Κ.:
28100
Αριθµός τηλεφώνου:
26710 28692
Αριθµός τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (Fax): 26710 26020
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):
diadkef@otenet.gr
Προϊσταµένη Αρχή είναι:
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Α.Ε ΟΤΑ

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:
Τ. Κ.:
Αριθµός τηλεφώνου:
Αριθµός τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (Fax):
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):

Μ.Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών
28100
26710 28692
26710 26020
diadkef@otenet.gr

Υπηρεσία που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε ΟΤΑ
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:
Μ.Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών
Τ. Κ.:
28100
Αριθµός τηλεφώνου:
26710 28692
Αριθµός τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (Fax): 26710 26020
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):
diadkef@otenet.gr

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης ή εκτέλεσης της σύµβασης, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους
στοιχεία στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και δεν
προκύπτουν από το γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της
ανάθεσης ή της εκτέλεσης της
υπόψη σύµβασης.
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Άρθρο 2ο: Νοµικό Πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της υπηρεσίας, ισχύουν οι
παρακάτω διατάξεις, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν την ηµέρα
της δηµοπρασίας:
1. Ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου
2011 περί καταρτίσεως τυποποιηµένων εντύπων για τη δηµοσίευση προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και περί καταργήσεως του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005.
2. Ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 2011 για την
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων.
3. Ο Ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/1995).
4. Ο Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007).
5. Ο Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισµών στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/13-07-2010).
6. O Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης 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 ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»
(ΦΕΚ
173 Α/30-09-2010).
7. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ της 29/6/2000 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».
8. Το Π∆ 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007).
9. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» (ΦΕΚ 150 Α/10-72007), το οποίο εφαρµόζεται αναλογικά στον τοµέα των υπηρεσιών.
10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν
αναφέρονται στην κωδικοποίηση), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας σύµβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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Άρθρο 3o: ∆ηµοσιότητα
∆εδοµένων των σχετικώς προβλεποµένων τόσο στο Π.∆. 118/2007 όσο και στον
Ν. 3548/2007, περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δηµοσιευθεί σ ε µ ι α τ ο π ι κ ή
εφηµερίδα
Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης (καθώς και πιθανής επανάληψής της)
βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 4ο: Γλώσσα
1. Επίσηµη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισµού γραπτή και προφορική ορίζεται
η ελληνική.
2. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε
αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόµιµη
ελληνική µετάφραση, ως τέτοια δε για τις ανάγκες της παρούσας Προκήρυξης νοείται
εκείνη που γίνεται είτε από την µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
είτε από το αρµόδιο Προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά τα άρθρα 454 Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας και 53 Κώδικα περί δικηγόρων. Επικρατούσα διατύπωση είναι
πάντοτε η ελληνική. Οι τυχόν δε προσφυγές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
3. Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που θα έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπούς φορείς και τα οποία θα κατατεθούν από τους συµµετέχοντες
πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο
Προξενείο της χώρας του συµµετέχοντα, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile”
σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984),
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους, θα συνοδεύονται δε (ως προαναφέρθηκε) από
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
∆ιευκρινίζεται, ότι η διατύπωση αυτή εφαρµόζεται σε όσα έγγραφα θεωρούνται
ως δηµόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και δη: α) τα έγγραφα
που προέρχονται από Αρχή ή δηµόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους,
β) τα διοικητικά έγγραφα, γ) τα συµβολαιογραφικά έγγραφα και δ) επίσηµες
βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις
υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.
4. Η σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα που είναι και η επίσηµη γλώσσα κατά
την εφαρµογή της σύµβασης. Γλώσσα εργασίας της σύµβασης ορίζεται η ελληνική και
όλα τα έγγραφα της Ε.∆.Α-Κ.Ι Α.Ε. ΟΤΑ θα συντάσσονται στην ελληνική.
5. Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδειχθέντος ως αναδόχου µε τη
θα γίνεται στη
ελληνική γλώσσα.
6. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην
ανάθεση και εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, των ενδιαφεροµένων, των προσφερόντων
και του παρόχου υπηρεσιών (ήτοι του φορέα που αναδείχθηκε ανάδοχος µε την
παρούσα διαδικασία) διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Επισηµαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των
τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους µε την Αναθέτουσα Αρχή, την Προϊσταµένη Αρχή και
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την Υπηρεσία που διενεργεί τον ∆ιαγωνισµό, µε την παρουσία διερµηνέων µε δική τους
ευθύνη και δαπάνη.

Άρθρο 5ο: Είδος ∆ιαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε τα σχετικώς
προβλεπόµενα στα νοµοθετήµατα που κατά τα ανωτέρω τον διέπουν.
2. Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µε κριτήριο την αποκλειστικά χαµηλότερη τιµή, οµοίως
κατά την έννοια των νοµοθετηµάτων που την διέπουν.

Άρθρο 6ο: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος µε
το κατάλληλο προσωπικό του( εργάτες και οδηγούς) θα εκτελεί:
- Εργασίες συλλογής και µεταφοράς αστικών σύµµεικτων στερεών αποβλήτων στα όρια
της ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε το σύστηµα της µηχανικής
αποκοµιδής κάδων.
- Εργασίες συλλογής και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών (Πρόγραµµα ∆ιαλογής στην
Πηγή) στα ό ρ ι α της ∆ηµοτικής ενότητας Πυλάρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, τόσο µε το
σύστηµα της µηχανικής αποκοµιδής

κάδων

(µπλε

κάδοι

για

χαρτιά, πλαστικά,

µέταλλα, αλουµίνια και κίτρινοι κάδοι για το γυαλί), όσο και χειρωνακτικά.
- Εργασίες συλλογής και µεταφοράς ογκωδών αντικειµένων στα ό ρ ι α της ∆ηµοτικής
Ενότητας Πυλάρου του ∆ήµου Κεφαλονιάς. Στα ογκώδη αντικείµενα περιλαµβάνονται:
α)

κλαδοκάθαρα

καλλιεργειών

κ.λπ.,

από κλαδέµατα
β)

διάφορα

κήπων,
έπιπλα

δηµοτικού
(κρεβάτια,

πρασίνου,

γεωργικών

τραπέζια,

καρέκλες,

καναπέδες, πολυθρόνες, ντουλάπες, βιβλιοθήκες, σύνθετα κ.λπ.) και γ) στρώµατα.
- Για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών η Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς
& Ιθάκης Α.Ε ΟΤΑ δύναται να διαθέτει τα οχήµατά της τα οποία θα οδηγούνται από
προσωπικό του αναδόχου το οποίο πρέπει να διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα . Η
συντήρηση των οχηµάτων καθώς και τα καύσιµα τους θα βαρύνουν το κύριο του έργου.
Οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
∆εκτές θα γίνονται προσφορές που αφορούν το σύνολο των προβλεποµένων υπηρεσιών.
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Άρθρο 7ο: Τόπος και Χρόνος Παροχής των Υπηρεσιών
1. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η ∆ηµοτική ενότητα Πυλάρου του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς όσον αφορά τις εργασίες συλλογής συγκέντρωσης Α.Σ.Α, Ανακυκλώσιµων Υλικών και
Ογκωδών Αντικειµένων σύµφωνα µε τα δροµολόγια που καταρτίζονται από το Γραφείο Κίνησης της Ε.∆.Α- Κ.Ι.
Α.Ε. Ο.Τ.Α.
2. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα είναι έντεκα (11) µήνες και αρχίζει να
υπολογίζεται από την επόµενη της υπογραφής της Σύµβασης.
Ο ανωτέρω χρόνος µπορεί να µειωθεί ή να αυξηθεί κατά ένα µήνα, χωρίς αύξηση
του οικονοµικού αντικείµενου, αν ζητηθεί από τον ανάδοχο απασχόληση περισσότερου ή
λιγότερου προσωπικού από τον προβλεπόµενο ηµερήσιο µέσο όρο, ώστε συνολικά να
πραγµατοποιηθεί ο συµβατικός αριθµός ηµεροµισθίων.
.

Άρθρο 8ο: Παραλαβή Συµβατικών Τευχών
Η παραλαβή των Τευχών του ∆ιαγωνισµού (Προκήρυξη, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς και Προϋπολογισµός Μελέτης
Υπηρεσιών) µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:
1. Με την υποβολή γραπτής αίτησης - ιδιοχείρως ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) - στην οποία
θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση,
τηλ., fax). Η παραλαβή θα γίνεται - επί αποδείξει - αυτοπροσώπως ή
µέσω εξουσιοδοτηµένων από αυτούς εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας ή από
οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο - από τα γραφεία της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του άρθρου 1 της παρούσας Προκήρυξης, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες (08.00 π.µ. – 15.00 µ.µ.). Σε κάθε ενδιαφερόµενο θα χορηγείται µία
µόνο πλήρης σειρά Τευχών του ∆ιαγωνισµού. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα πριν
την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών τα ανωτέρω Τεύχη του
∆ιαγωνισµού, αυτά χορηγούνται µέσα σε δ ύ ο (2) ηµέρες από την υποβολή της
γραπτής αίτησης χορήγησης τους. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι (20)
ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και
επιµέλεια.
Σε περίπτωση παραλαβής των Τευχών µέσω εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας,
η Ε.∆.Α – Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. δε φέρει καµία απολύτως ευθύνη για την ενδεχόµενη µη
έγκαιρη και σωστή παράδοσή τους.
2. Παραλαβή των Τευχών του ∆ιαγωνισµού γίνεται και µε µεταφορά του αρχείου
«download» από τ ο διαδικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr.
Στην περίπτωση αυτή, αυτός που παραλαµβάνει τα Τεύχη πρέπει να αποστείλει
αυθηµερόν µε τηλεοµοιοτυπία (fax) στο 26710 26020 τα πλήρη στοιχεία του
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλ., fax), µε την ένδειξη «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΥΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µε αριθµό προκήρυξης
16/2015 για να λάβει γνώση διευκρινήσεων ή άλλων πληροφοριών ως προς τον
διαγωνισµό που ενδεχοµένως δοθούν. Σε περίπτωση που δεν αποστείλει εγκαίρως τα
στοιχεία του κατά τα ανωτέρω, οπότε δεν είναι δυνατή η ενηµέρωση του, η Ε . ∆. Α - Κ . Ι .
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Α Ε Ο Τ Α ουδεµία ευθύνη φέρει (και αυτός δεν έχει καµία αξίωση ή δικαίωµα) εάν εκ του
λόγου αυτού καταθέσει εσφαλµένη προσφορά η οποία θα απορριφθεί ή θα αξιολογηθεί
δυσµενώς.

Άρθρο 9ο: Συµπληρωµατικές Πληροφορίες
Σε
περίπτωση
που
ζητηθούν
εµπρόθεσµα
από
τους
ενδιαφερόµενους
συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. - ύστερα από γραπτό αίτηµα τους,
ιδιοχείρως ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) - σχετικές µε τα Τεύχη του διαγωνισµού, αυτές
δίνονται εγγράφως το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, ήτοι µέχρι τις 19 / 01-/-2015
Οι έγγραφες απαντήσεις της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, θα αποσταλούν σε
όλους όσους έχουν παραλάβει τα Συµβατικά Τεύχη του ∆ιαγωνισµού, εφόσον
έχουν παράσχει (σύµφωνα µε τα ως άνω) εγκύρως τα στοιχεία επικοινωνίας
τους. Οι συµµετέχοντες δεν µπορούν σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστούν
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 10ο: Τεκµήριο από τη Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό – ∆ιαγωνιστικά
- Συµβατικά Στοιχεία
Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει
πλήρη γνώση αυτής της Προκήρυξης και των λοιπών Τευχών του ∆ιαγωνισµού και
γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών.
Ο κατάλογος των νυν ∆ιαγωνιστικών και µετέπειτα Συµβατικών Τευχών µε τη σειρά ισχύος
σε περίπτωση ασυµφωνίας, είναι ο ακόλουθος:
1. Η Σύµβαση.
2. Η Προκήρυξη.
3. Η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου.
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
5. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
6. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης Υπηρεσιών.

Άρθρο 11ο: Χρόνος – Τόπος - Τρόπος Υποβολής των Προσφορών
1.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την 22/01/2015, ηµέρα Π έ µ π τ η και ώρα
1 1 : 0 0 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Εταιρείας ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α., Μ . Γ ε ρ ο υ λ ά ν ο υ 5 & Ρ ι ζ ο σ π α σ τ ώ ν ,
Αργοστόλι.

2. Όσοι εκ των δικαιούµενων συµµετοχής στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 16 της παρούσας Προκήρυξης) επιθυµούν να λάβουν µέρος σε αυτόν, πρέπει
να καταθέσουν έγγραφες προσφορές έως τις 22./.01/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
11:00 π.µ., στη Γραµµατεία της Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης
Α.Ε. Ο.Τ.Α. Μ . Γ ε ρ ο υ λ ά ν ο υ 5 & Ρ ι ζ ο σ π α σ τ ώ ν Αργοστόλι, , Τ.Κ. 28100 τηλ. 26710
28692.
3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στη Γραµµατεία της Ε.∆ .Α-Κ.Ι Α.Ε.Ο.ΤΑ
Εφόσον η προσφορά αποσταλεί ως αµέσως ανωτέρω µε οποιονδήποτε τρόπο,
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4.

5.

6.

7.

θα πρέπει
να
φέρει
την
ένδειξη
«ΝΑ ΜΗΝ
ΑΝΟΙΧΘΕΙ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη για ενδεχόµενη καθυστέρηση στην
άφιξη των προσφορών, από οιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω
τρόπο, τα δε τυχόν έξοδα ασφάλισης και µεταφοράς βαρύνουν τους συµµετέχοντες.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές
δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων
του παρόντος άρθρου ή αυτές υποβάλλονται / περιέρχονται στην Αναθέτουσα
Αρχή (µε οποιοδήποτε τρόπο) εκπρόθεσµα (ακόµη και για λόγους ανωτέρας βίας), δε
λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να έχουν
αποσφραγιστεί, ρητώς εξαιρούµενης της περιπτώσεως που η ιδιόχειρη επίδοση των
προσφορών που θα γίνει κατά την παραπάνω αναφερόµενη ηµέρα και µέχρι την
παραπάνω αναφερόµενη ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή µέχρι την υποβολή των
φακέλων προσφοράς όλων των διαγωνιζοµένων.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από
την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που παραλαµβάνει τις προσφορές, προ της εκπνοής της
προθεσµίας που καθορίζεται ανωτέρω, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε
τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.
Στον κύριο Φάκελο Προσφοράς (ΦΠ) πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την παροχή υπηρεσιών: Εταιρεία
∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.

γ. Ο αριθµός της Προκήρυξης 16/15
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (22/01/2015).
ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
στ. Ο τίτλος της παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες εργασιών Συλλογής Συγκέντρωσης ΑΣΑ
Ανακυκλώσιµων Υλικών & Ογκωδών Αντικειµένων ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου».
Τα ίδια στοιχεία (α-στ) θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς και στους φακέλους των
δικαιολογητικών και της οικονοµικής προσφοράς.
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά
την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των συµµετεχόντων.
8. Σηµειώνεται δε, πως σε κάθε περίπτωση, ο ΦΠ θα συνοδεύεται από Αίτηση
συµµετοχής στο διαγωνισµό στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία
του φυσικού (φυσικών) ή νοµικού (νοµικών) προσώπου (προσώπων) που υποβάλλουν
την
προσφορά. Η
αίτηση θα
υπογράφεται από το
νόµιµο
εκπρόσωπο
του διαγωνιζόµενου ή σε περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών
(ή Κοινοπραξίας) από τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των συµµετεχόντων σε αυτή
(εναλλακτικώς δε στην περίπτωση αυτή από τον κοινό εκπρόσωπο των συµµετεχόντων
στην ένωση παρόχων υπηρεσιών, εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη), θα
δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συµµετοχής κάθε συµµετέχοντος στην ένωση
παρόχων
υπηρεσιών
(ή Κοινοπραξία) και ο νόµιµος εκπρόσωπος του
διαγωνιζόµενου (µε τα πλήρη στοιχεία του επικοινωνίας: ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση,
τηλέφωνο, fax).
9. Περαιτέρω ορίζεται ότι οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, µέσα
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σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω. Το
ένα εκ των δύο αντιγράφων θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο», θα έχει αριθµηµένες τις
σελίδες και κάθε σελίδα του θα είναι µονογραµµένη από το νόµιµο
εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου και θα περιέχει πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα
αντίγραφα, ενώ το δεύτερο θα περιέχει φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων.
Το «Πρωτότυπο» επικρατεί όλων των άλλων, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.
Στον κυρίως Φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το
στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 17
της
παρούσας
Προκήρυξης, συνιστούν
τον
υποφάκελο
∆ικαιολογητικών, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο,
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά».
10. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται - επί ποινή απορρίψεως - σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, δηλαδή κλεισµένο µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«Οικονοµική Προσφορά».
11. Οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών και οικονοµικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου που αναφέρονται ανωτέρω.
12. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
13. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
14. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν – κατά την
κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού - ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους
της παρούσας Προκήρυξης.
15. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε κατά την ενώπιόν της διαδικασίας, είτε κατόπιν
εγγράφου
της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.

Άρθρο 12ο: Προσφορά Ενώσεως Παρόχων Υπηρεσιών
1. Η ενώσεις παρόχων υπηρεσιών δεν υποχρεούται να περιβληθούν ορισµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Ωστόσο, σ ε πε ρ ίπ τ ω σ η π ου η
δ ι α κη ρ υσ ό µε νη µε τ η ν π α ρ ο ύσ α π α ρο χ ή υ πη ρε σ ιώ ν κατ α κ υρω θε ί σ ε
ένωση προσώπων, η επιλεγείσα ένωση είναι υποχρεωµένη - πριν την υπογραφή
της
σύµβασης
να
προσκοµίσει
συµβολαιογραφική
πράξη
σύστασης
Κοινοπραξίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 16 της παρούσας Προκήρυξης.
2. Η ένωση παρόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους παρόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
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τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της
ένωσης παρόχων.
3. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
κατακύρωσης
ή
ανάθεσης
της
παροχής
υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
4. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος
της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους
όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Ε.∆.Α- Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α., ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

Άρθρο 13ο: ∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού
1. Αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών, την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών και των οικονοµικών προσφορών που θα υποβληθούν, τη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης όπου προβλέπεται, τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, καθώς και τη
γνωµοδότηση επί παντός θέµατος, που τυχόν προκύψει, από την κατακύρωση της
παροχής υπηρεσιών ή της ανάθεσης µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης, είναι η
Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
και των διαδικασιών
διαπραγµάτευσης ( που θα αναφέρεται ως Επιτροπή ∆ιαγωνισµού -Ε∆) που έ χει
ο ρ ι σ τ ε ί µε την υπ΄αριθµ 71 /2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.∆.ΑΚ.Ι.Α.Ε. Ο.Τ.Α. .
2. Σηµειώνεται, πως κατά τα στάδια της διαδικασίας που κατά τον Νόµο και την παρούσα
Προκήρυξη λαµβάνουν χώρα δηµόσια, επιτρέπεται στους προσφέροντες εφόσον το
επιθυµούν, να παρευρίσκονται (είτε µέσω του νόµιµου εκπροσώπου τους είτε
µέσω ειδικώς προς τούτο νοµίµως εξουσιοδοτηµένου τρίτου προσώπου).
Σε περίπτωση ενώσεως παρόχων υπηρεσιών (ή Κοινοπραξίας), διευκρινίζεται πως η
προσφέρουσα ένωση δύναται να παρευρίσκεται µέσω α) όλων των νόµιµων
εκπροσώπων των παρόχων υπηρεσιών που σε αυτήν συµµετέχουν ή β) µέσω ειδικώς
προς τούτο νοµίµως εξουσιοδοτηµένων τρίτων προσώπων για καθένα από
τους παρόχους υπηρεσιών
που
συµµετέχουν ή γ)
µέσω κοινού εκπροσώπου
των συµµετεχόντων
στην
ένωση
παρόχων
υπηρεσιών,
νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου.
Τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να προσκοµίσουν στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τόσο το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης, όσο και την
ταυτότητά τους.
Απαγορεύεται ρητά η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων
διαγωνιζόµενων από τον ίδιο εκπρόσωπο.
3. Τα στάδια που θα ακολουθηθούν για την αποσφράγιση των προσφορών και την
ανάδειξη του αναδόχου, είναι τα εξής:
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Α. Αποσφράγιση Φακέλων Προσφοράς και έλεγχος των δικαιολογητικών
των διαγωνιζοµένων (α΄ στάδιο)
Η Ε∆ παραλαµβάνει τους ΦΠ - σε δηµόσια συνεδρίασή της - (την ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζεται σχετικώς στην παρούσα Προκήρυξη) τους αποσφραγίζει και αριθµεί µε τη
σειρά επίδοσης τους εσωτερικούς φακέλους µε τον ίδιο αριθµό για κάθε φάκελο.
Κατόπιν, η Ε.∆. µε πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, µε µέριµνα του Προέδρου της,
παραδίδει προς φύλαξη τους σφραγισµένους φακέλους Οικονοµικών Προσφορών.
Στη συνέχεια, η Ε.∆. αποσφραγίζει τους φακέλους ∆ικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων,
ενώ ορίζεται µέλος της, το οποίο µονογράφει όλες τις σελίδες των δικαιολογητικών. Κατόπιν,
καταγράφει σε πρακτικό τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και
των δικαιολογητικών που υπέβαλαν µε τη σειρά που αναγράφονται στο άρθρο 17 της
παρούσας Προκήρυξης, χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νοµότυπο και η
πληρότητά
τους. Ακολούθως, αφού αποχωρήσουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των
διαγωνιζοµένων, εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων αυτών, αποκλείοντας από την
περαιτέρω αξιολόγηση, εκείνους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει όλα τα ζητούµενα
στοιχεία του φακέλου, όπως ζητούνται στο άρθρο 17 της παρούσας Προκήρυξης.
Επισηµαίνεται ότι µετά την εξέταση των δικαιολογητικών , η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ,θα
υποβάλλει την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή , η οποία θα εκδώσει µία εκτελεστή
διοικητική πράξη για τα αποτελέσµατα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής.
Η ως άνω εκτελεστή πράξη της Ε.∆.Α-Κ.Ι Α.Ε. Ο.Τ.Α. αναρτάται στα γραφεία της Ε.∆.Α-Κ.Ι.
Α.Ε.Ο.Τ.Α. και κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους.
Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν , µε επιµέλεια του Προέδρου
της Επιτροπής , σχετική πράξη , που υπογράφεται από όλα τα µέλη της.
Β. Αποσφράγιση των φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς (β΄ στάδιο)
Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων που δεν
έχουν αποκλειστεί από το προηγούµενο στάδιο, γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της
Ε.∆, ενώ ορίζεται µέλος της το οποίο µονογράφει όλες τις σελίδες της. Κατά την
αποσφράγιση, η Ε.∆. εξετάζει τις Οικονοµικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων και στη
συνέχεια τις πινακοποιεί. Οι διαγωνιζόµενοι που υποβάλουν Οικονοµική Προσφορά υπό
όρους ή αόριστη ή που δεν πληροί τα σχετικώς απαιτούµενα από την παρούσα
Προκήρυξη, θα αποκλείονται.
Ακολούθως ανακηρύσσεται τελευταίος µειοδότης αυτός (από όσους έγιναν δεκτές
οι οικονοµικές προσφορές τους) που έδωσε την µικρότερη οικονοµική προσφορά.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου του διαγωνισµού (α’ και β’) και τη σύνταξη του
σχετικού πρακτικού της Ε.∆., ακολουθεί η ανάρτηση του πρακτικού στα γραφεία της
Ε. ∆.Α- Κ.Ι.Α.Ε Ο.Τ.Α. και αποστέλλεται ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆. µε την οποία
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους το αποτέλεσµα κάθε σταδίου και ότι µπορούν να
λάβουν γνώση του σχετικού πρακτικού.
Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του
Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της.
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος κάθε σταδίου του διαγωνισµού (α’ και β’), oι
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συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν γνώση και να µελετήσουν επί τόπου
τα έγγραφα των φακέλων των συνδιαγωνιζοµένων τους και να λάβουν – ύστερα από
γραπτή αίτησή τους - φωτοαντιγράφα των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων µε
δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/1999 (ως εκάστοτε ισχύει), κατά τη διάρκεια
της αµέσως επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος και κατά
τις εργάσιµες ώρες (08.00 – 15.00).
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, η Ε.∆. θα υποβάλλει την εισήγησή της και τα
λοιπά στοιχεία του διαγωνισµού στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.∆.Α- Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α το
οποίο θα αποφασίσει για την έκβαση του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονοµικών προσφορών, διενεργείται κλήρωση από
την Προϊσταµένη Αρχή και κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζοµένων που υπέλαβαν την
ίδια οικονοµική προσφορά, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Όταν ο πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας για σπουδαίο λόγο) προθεσµίας - ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται για την υπογραφή της
σύµβασης ή αν τα προσκοµισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι
απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του πάροχου υπηρεσιών, γίνεται κατακύρωση
στον πάροχο υπηρεσιών που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, γίνεται κατακύρωση στον πάροχο
υπηρεσιών µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας
από τους πάροχους υπηρεσιών δεν προσκοµίζει, κατά τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Αν η ισχύς της προσφοράς του παρόχου υπηρεσιών έχει λήξει και δε συµφωνεί
στην παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη
Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά πάροχο υπηρεσιών, στον οποίο
κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.
Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς επίσης όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή
στοιχεία που αφορούν την παρούσα Προκήρυξη ή δεν προσκοµίσει εγκαίρως
και προσηκόντως κατά το στάδιο της υπογραφής της σύµβασης ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται, καταπίπτει υπέρ της Ε.∆.Α- Κ.Ι.
Α.Ε.Ο.Τ.Α. η εγγύηση συµµετοχής του.

Άρθρο 14ο: Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα
µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν
δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται (ως έχει προαναφερθεί)
από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται.
Μπορεί
επίσης
οι εγγυήσεις να παρέχονται και µε γραµµάτια του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σ' αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού.
2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση – το πιστωτικό ίδρυµα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη
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ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια
οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν:
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται – ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
δ. Τον αριθµό της εγγύησης.
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση.
- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
4. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ, δηλαδή το ύψος
της εγγυητικής επιστολής θα είναι 3.362,00 €.
β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3
του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα:
Τον αριθµό της Προκήρυξης, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και τον τίτλο
της παροχής
υπηρεσιών,
ως
εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ –

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΣΑ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ

ΚΑΙ

ΟΓΚΩ∆ΩΝ

γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την
προσφορά είναι:
- η ανάληψη της υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό
µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται,
- ο αριθµός της Προκήρυξης (16/2015),
- το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
- η ηµεροµηνία έκδοσής της,
- τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων, µπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την
εγγραφή ειδοποίηση του προσφέροντος από την Υπηρεσία.
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον διαγωνιζόµενο που αναδείχθηκε από τον
διαγωνισµό ως ανάδοχος, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό,
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της
ανάθεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό στην
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει
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5.

6.
7.
8.

εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικών µέσων ή παραίτησης από αυτά.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
α. Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύµβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων του σηµείου 3
του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα:
- Τον τίτλο των υπηρεσιών, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σηµείο 4.β του παρόντος
άρθρου.
- Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από το συµβατικό χρόνο της
παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας Προκήρυξης, ήτοι 13 µήνες µετά την υπογραφή
της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Αν
η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης εξαντληθεί ή µειωθεί λόγω τυχόν
κυρώσεων, τότε θα πρέπει να ανατιµάται στην αρχική της τιµή.
Στην περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Όλες οι εγγυήσεις θα απευθύνονται προς την Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Εγγυητική επιστολή που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω είναι απαράδεκτη και δεν
γίνεται αποδεκτή, οπότε ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω συµµετοχή
στο διαγωνισµό.

Άρθρο 15ο: Προϋπολογισµός, Χρηµατοδότηση, Τρόπος Πληρωµής
1. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 59.488,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 13%.
2. Προσφορές µεγαλύτερες από το ανωτέρω ποσό θα κρίνονται ως απαράδεκτες και θα
απορρίπτονται.
3. Η χρηµατοδότηση της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει αποκλειστικά και µόνο από
ίδιους πόρους της Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.
4. Τον ανάδοχο βαρύνουν και περιλαµβάνονται στην Οικονοµική του Προσφορά, οι φόροι,
τέλη, χαρτόσηµα, εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, όπως ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, για
την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο, µε τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται
στην παρούσα Προκήρυξη και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την
Ε.∆.Α-Κ.Ι.Α.ΕΟ.Τ.Α.
5. Η αποζηµίωση (πληρωµή) του αναδόχου θα καταβάλλεται µηνιαία, µε βάση τις
εγκεκριµένες µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, µε τραπεζικές επιταγές και µε την
προσκόµιση από τον ανάδοχο των νοµίµων δικαιολογητικών, σύµφωνα πάντα µε τις
διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά. Η Ε.∆.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. δύναται να καταβάλλει για
λόγους λειτουργικών αναγκών του αναδόχου
µε την υπογραφή της σύµβασης
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προκαταβολή ποσού 20% του συνολικού ποσού της σύµβασης.
6. Οι
µηνιαίες
συγκεντρωτικές
καταστάσεις, εφόσον
δε
θα
περιλαµβάνουν
παρατηρήσεις που θα αποτελούν παραβάσεις των όρων της σύµβασης, θα
χρησιµοποιούνται ως δικαιολογητικό πληρωµής και ο ανάδοχος θα µπορεί να καταθέσει
το τιµολόγιο εξόφλησής του. Εάν οι µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις συνοδεύονται
από παρατηρήσεις που συνιστούν κατά τις απόψεις των αρµόδιων Τµηµάτων
παραβάσεις όρου ή όρων της σύµβασης, τότε θα εξοφλείται µεν το τίµηµα του
προηγούµενου µηνός, αλλά η µηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση θα υποβάλλεται στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.∆.Α-Κ.Ι Α.Ε. Ο.Τ.Α όπου θα υποβάλλονται εγγράφως και οι
προτάσεις των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων υπέρ ή κατά για εξέταση και αποδοχή ή
απόρριψη των παρατηρήσεων, επιβάλλοντας σε καταφατική περίπτωση τις
προβλεπόµενες από το άρθρο 35 της παρούσας Προκήρυξης κυρώσεις σε βάρος του
αναδόχου.
7. Για κάθε µια εκ των ως άνω τµηµατικών πληρωµών θα εκδίδονται τα απαραίτητα
παραστατικά/δικαιολογητικά (λ.χ. τιµολόγιο εκδόσεως του προµηθευτή), ως αυτά
προβλέπονται από τις σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις.
8. Η εξόφληση του τιµολόγιου θα γίνεται µέσα σε 20 ηµέρες από την κατάθεσή του.

Άρθρο 16ο: ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
Α. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
1. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα),
2. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα),
3. Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά),
4. Συνεταιρισµοί,
5. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
οι οποίοι λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες
που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε., υπό την
προϋπόθεση ότι ασκούν επάγγελµα σχετικό µε τις ζητούµενες από την παρούσα
Προκήρυξη υπηρεσίες και οι οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα προσόντα που
καθορίζονται στην συνέχεια της
παρούσας Προκήρυξης.
Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών (ή Kοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις:
1. Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού το ποσοστό συµµετοχής
κάθε παρόχου υπηρεσίας στο κοινό σχήµα, καθώς και το ειδικό µέρος του
δηµοπρατούµενου αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της
σύµβασης.
2. Ότι όλα τα µέλη της ένωσης (ή Kοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της
νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που
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έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε
στην
Ελλάδα
µε
το
Ν.2513/1997
και
των
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή
διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε.
Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται
να λάβουν νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις
παρόχων υπηρεσιών σε
περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει
υποχρεωτικά, πριν την υπογραφή της
σύµβασης,
να προσκοµίσουν
συµβολαιογραφική
πράξη
σύστασης
Κοινοπραξίας,
υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων
όπου ρητά και κατ’ ελάχιστον θα διατυπώνονται:
Α) ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς τη Ε.∆.Α-Κ.Ι Α.Ε. Ο.Τ.Α.
για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά µε τη συγκεκριµένη παροχή
υπηρεσιών,
Β)
η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που
κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών,
Γ)
τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις στην
Κοινοπραξία και το ειδικότερο µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει
ο καθένας.
Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να συµµετέχει σε
περισσότερες από µία προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν αυτόνοµα
ή ως µέλη παρόχων υπηρεσιών (ή Kοινοπραξίας) σε παραπάνω από µία
προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον
αποκλεισµό της κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν.
Β. Επαγγελµατικά προσόντα
Κάθε ένας που µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης
παρόχων υπηρεσιών (ή Κοινοπραξίας) πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο αντίστοιχο
Επιµελητήριο (Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό ή Τεχνικό) της Ελλάδας ή σε
αντίστοιχο φορέα της χώρας εγκατάστασης του για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας µε
µηχανικά µέσα.
Γ. Προσωπική κατάσταση
1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών και - προκειµένου περί αλλοδαπών - σε
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης του.
2. Να µην έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό και - προκειµένου περί
αλλοδαπών - σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του.
3. Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που αποδεδειγµένως
διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
4. Να µην έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ
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5.

6.

7.

8.

9.

δεδικασµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση και η
οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικά µε την επαγγελµατική διαγωγή του.
Να µην είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ` εφαρµογή της παρούσας Προκήρυξης ή όταν δεν έχει παράσχει
τις πληροφορίες αυτές.
Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα, ο προσφέρων αν είναι φυσικό πρόσωπο,
οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση
ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε
άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης
πρόσωπα για:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48),
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωµατώθηκε µε το Ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ε) υπεξαίρεση (άρθρο 375 Ποινικού Κώδικα),
στ) απάτη (άρθρα 386 - 388 Ποινικού Κώδικα),
ζ) εκβίαση (άρθρο 385 Ποινικού Κώδικα),
η) πλαστογραφία (άρθρα 216 - 218 Ποινικού Κώδικα),
θ) ψευδορκία (άρθρο 224 Ποινικού Κώδικα),
ι) δωροδοκία (άρθρα 235 - 237 Ποινικού Κώδικα),
κ) δόλια χρεοκοπία (άρθρο 398 Ποινικού Κώδικα)
Τα υπό α) έως δ) αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε
κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε) έως κ), µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του.
Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα τόσο µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον
είναι ηµεδαπός ή αλλοδαπός µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα
στην Ελλάδα), όσο και µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος.
Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων και
τελών, σύµφωνα τόσο µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι
εγκατεστηµένος στην Ελλάδα) όσο και µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος.
Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που
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του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς
(και καταλαµβάνει το συγκεκριµένο διαγωνισµό).

του

δηµοσίου

τοµέα

∆. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, επί ποινή
αποκλεισµού, τις ελάχιστες οικονοµικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 της
παρούσας
Προκήρυξης, προκειµένου
να
έχουν
δικαίωµα
συµµετοχής
στον
παρόντα διαγωνισµό.
Ε. Τεχνική ή/και επαγγελµατική ικανότητα
Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, επί ποινή
αποκλεισµού, τις ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18
της παρούσας Προκήρυξης, προκειµένου να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον
παρόντα διαγωνισµό.

Άρθρο 17ο: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης παρόχων υπηρεσιών (ή
Κοινοπραξίας), υποχρεούται – επί ποινή αποκλεισµού - να υποβάλλει, µαζί µε την
προσφορά
του, τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός του
φακέλου δικαιολογητικών:
1. Έγγραφα για την νόµιµη λειτουργία του προσφέροντος & την συµµετοχή του στην
διαδικασία
α. Απόφαση του ∆.Σ. ή του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε
συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για την έγκριση συµµετοχής του σε αυτόν (δεν απαιτείται
στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από φυσικό πρόσωπο), για την
έγκριση συµµετοχής στη συγκεκριµένη ένωση (σε περίπτωση ένωσης παρόχων
υπηρεσιών), για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου, για την
αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συµµετεχόντων στην ένωση (σε
περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών), για το ποσοστό συµµετοχής κάθε οικονοµικού
φορέα στο κοινό σχήµα και για το µέρος της παροχής υπηρεσιών που αναλαµβάνει ως
µέλος της ένωσης (σε περίπτωση ένωσης) στο σύνολο της προσφοράς. Στην περίπτωση
συµµετοχής φυσικού προσώπου σε ένωση
παρόχων
υπηρεσιών,
η
ανωτέρω
απόφαση σχετικά µε τη συµµετοχή στη συγκεκριµένη ένωση, για τον ορισµό του
νοµίµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης
όλων των συµµετεχόντων στην ένωση, για το ποσοστό συµµετοχής στο κοινό σχήµα και
για το µέρος της παροχής υπηρεσιών που αναλαµβάνει ως µέλος της ένωσης στο σύνολο
της προσφοράς, αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής από
δηµόσια Αρχή, µε αντίστοιχο περιεχόµενο.
β. Σύσταση νοµικού προσώπου: Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της επιχείρησης
ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση κάθε συµµετέχοντος στο διαγωνισµό
και τυχόν τροποποιήσεις του (ως ισχύει, θεωρηµένο από την αρµόδια προς τούτο Αρχή),
τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης (εάν υφίστανται, δεδοµένης της νοµικής µορφής
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του συµµετέχοντος), Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο έγγραφο (οµοίως βάσει
της νοµικής µορφής του συµµετέχοντα, λ.χ. ΦΕΚ) από το οποίο να προκύπτουν τα
πρόσωπα που νόµιµα δεσµεύουν τον οικονοµικό φορέα και η χώρα - έδρα εγκατάστασής
του.
γ. Σε περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών ή κοινοπραξίας, Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.
4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής από δηµόσια Αρχή, του νοµίµου εκπροσώπου κάθε συµµετέχοντος σε αυτήν, ότι
δεν συµµετέχει έµµεσα ή άµεσα στον παρόντα διαγωνισµό σε περισσότερες από
µία συµµετοχές (σχήµατα διαγωνιζοµένων).
2. Έγγραφα για_επαγγελµατικά_προσόντα
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή του αντίστοιχου φορέα της χώρας
εγκατάστασης εκάστου συµµετέχοντα, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούται η αιτούµενη προϋπόθεση του άρθρου 16.Β
της παρούσας Προκήρυξης.
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού,
δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος του, θεωρείται έγκυρο εφόσον φέρει ηµεροµηνία έκδοσης
εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της παραλαβής των
προσφορών. Αναφορικά δε µε τις ενώσεις παρόχων υπηρεσιών ή κοινοπραξίες που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, ρητώς προβλέπεται, πως το αµέσως προηγούµενο (υπό
άρθρο 17.2) αιτούµενο δικαιολογητικό, πρέπει να προσκοµιστεί κατ’ ελάχιστο από έναν
(1) εκ των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην έν
ωση ή κοινοπραξία.
3. Έγγραφα_για_προσωπική_κατάσταση
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τρίµηνου πριν την ηµεροµηνία του
διαγωνισµού ή - ελλείψει αυτού - ισοδύναµου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου
που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής
ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις των άρθρων 16.Γ.3, 4 & 6 της παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση που το
απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι «λευκό», θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση
ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν
οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν κάποια από τις καταδίκες αφορά
στα αδικήµατα που προκαλούν αποκλεισµό των υποψηφίων, προσκοµίζεται η
καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά στην άσκηση του
επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο
αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.
β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου
πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού ή - ελλείψει αυτού - ισοδύναµου εγγράφου καθώς
και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από τα οποία προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 16.Γ.1 & 2 της παρούσας Προκήρυξης.
γ. Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του
ελληνικού κράτους (εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει υποχρεώσεις σε ελληνικούς
ασφαλιστικούς οργανισµούς), από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της
κατάθεσης της προσφοράς έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όσον αφορά
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα
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νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα (άρθρο 16.Γ.7
της παρούσας Προκήρυξης).
δ. Εφόσον ο διαγωνιζόµενος φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη
προς το ελληνικό ∆ηµόσιο, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία
της κατάθεσης της προσφοράς, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16.Γ.8 της
παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δε φορολογείται στην
Ελλάδα, σχετική βεβαίωση αρµόδιας ελληνικής αρχής ή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής από δηµόσια Αρχή, περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα
αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από
τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της κατάθεσης της προσφοράς,
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16.Γ.8 της παρούσας Προκήρυξης.
ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75),
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής από δηµόσια Αρχή, στην
οποία να δηλώνεται:
i. ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα,
(προς κάλυψη της προϋπόθεσης του άρθρου 16.Γ.9 της παρούσας Προκήρυξης)
ii. ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση του δηµοσίου τοµέα (προς κάλυψη της
προϋπόθεσης του άρθρου 16.Γ.9 της παρούσας Προκήρυξης),
iii. ότι δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δήλωσης ή παράληψης υποβολής
των πληροφοριών που απαιτούνται στην παρούσα Προκήρυξη (προς κάλυψη
της προϋπόθεσης του άρθρου 16.Γ.5 της παρούσας Προκήρυξης).
η. Για συνεταιρισµούς απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός
λειτουργεί νόµιµα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετικώς προβλέπει το εδώ
συµπληρωµατικώς εφαρµοζόµενο Π.∆. 118/2007 (ως εκάστοτε ισχύει).
στ. Αναφορικά δε µε τις ενώσεις παρόχων υπηρεσιών ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, ρητώς προβλέπεται, πως τα αµέσως προηγούµενα (υπό άρθρο 17.3)
αιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, πρέπει να προσκοµιστούν για κάθε οικονοµικό
φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
4. Λοιπά_έγγραφα
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 14 της παρούσας
Προκήρυξης.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75),
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής από δηµόσια Αρχή, στην
οποία να δηλώνεται:
i. ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Προκήρυξης και των
λοιπών Τευχών του ∆ιαγωνισµού και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,
ii.
ότι αναλαµβάνει να παρέχει τις ζητούµενες υπηρεσίες στον τόπο που αναφέρεται
στην παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας Προκήρυξης και σύµφωνα µε τον
ζητούµενο τρόπο,
iii.
ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των ζητούµενων
υπηρεσιών,
iv.
ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της
Προϊσταµένης Αρχής περί µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού,
v.
ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών
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περιορισµών,
vi.
ότι θα διατηρήσουν εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν µόνο νια τους σκοπούς
του παρόντος διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων
προσφορών που τυχόν τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των
συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο,
vii.
οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές
για το απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό.
γ. Παραστατικό εκπροσώπησης (για τις περιπτώσεις που ήδη αναφέρθηκαν καθώς και για
την περίπτωση που συµµετέχον φυσικό πρόσωπο λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό
µε αντιπρόσωπό του).
5. Αντικατάσταση_εγγράφου– πιστοποιητικού_& επικυρώσεις
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή
δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται
να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή
να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης (ώστε να προκύπτει και η γνησιότητα της υπογραφής του δηλούντος).
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι την
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ανά περίπτωση είτε
συντρέχουν στον συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα οι κατά νόµο - Προκήρυξη
απαιτούµενες προϋποθέσεις, είτε δε συντρέχουν στον συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα
οι κατά νόµο - Προκήρυξη µνηµονευόµενοι λόγοι αποκλεισµού του.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα
υπόψη έγγραφα ή πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη.
Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών,
πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται του
διαγωνισµού.
Για ενώσεις παρόχων υπηρεσιών (ή Κοινοπραξίες) τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν για
κάθε πάροχο υπηρεσιών που συµµετέχει στην ένωση (ή Κοινοπραξία).
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου)
σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.
2690/1999 όπως ισχύει). Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή
(µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο υποφάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης
του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα
στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να
αναφέρει, επί ποινή απαράδεκτου, ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται
η ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων
στοιχεία (αρ. πρωτ., ηµεροµηνία έκδοσης κ.λπ.).
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) γίνονται
δεκτά χωρίς επικύρωση. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών
αρχών υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή θεωρηµένο φωτοαντίγραφο. Το θεωρηµένο
φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ.
Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24-11-1999, Φ.Ε.Κ. Β 2134,
όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο
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του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή αντίγραφα.
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα
των δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα
δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον υποφάκελο των δικαιολογητικών και να είναι
ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα
δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από
τους διαγωνιζόµενους.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση
κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω
διαγωνισµό, αποκλείεται.

Άρθρο 18ο: Ελάχιστες Τεχνικές και Οικονοµικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, επί ποινή
αποκλεισµού, τις ακόλουθες προύποθέσεις προκειµένου να έχουν δικαίωµα
συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό:
1) Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλα τεκµηριωµένη και
αποδεδειγµένη εµπειρία στην υλοποίηση υπηρεσιών συναφούς αντικειµένου µε
τις ζητούµενες υπηρεσίες από τις ανωτέρω τρείς αναφερόµενες την τελευταία
διετία (2013, 2014).
2) Ο προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν µε την προσφορά τους (εντός
του υποφακέλου ∆ικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκµηρίωσης τα αναφερόµενα
στο άρθρο 17 της παρούσας Προκήρυξης δικαιολογητικά. Σε περίπτωση
ένωσης παρόχων υπηρεσιών (ή Κοινοπραξίας), τις ανωτέρω ελάχιστες
προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει να πληρούν αθροιστικά όλα τα µέλη της
ένωσης.

Άρθρο 19ο: Κριτήριο για την Κατακύρωση της Παροχής των
Υπηρεσιών
Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, κατά την έννοια
του άρθρου 51 του Π.∆. 60/2007 και (συµπληρωµατικώς) του άρθρου 20 του Π.∆.
118/2007.

Άρθρο 20ο: Περιεχόµενα Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς
Οι υποφάκελοι της Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων θα υποβληθούν σε
δύο αντίγραφα.
Η Οικονοµική Προσφορά θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού στο ειδικό για το σκοπό
αυτό έντυπο µε τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαµβάνεται
στα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού.
Η τιµή της έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σε ακέραιες µονάδες και θα πρέπει
να αναγράφονται αριθµητικά και ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει
διαφορά θα λαµβάνονται υπόψη οι τιµές που αναγράφονται ολογράφως. Παράλειψη
της ολόγραφου γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Η συνολική τιµή της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως σε
€ µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
Σε περίπτωση που η συνολική τιµή της προσφοράς δεν αντιστοιχεί στην
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προσφερθείσα έκπτωση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει την συνολική τιµή της
προσφοράς µε βάση την προσφερθείσα έκπτωση.
Στην τιµή της προσφοράς θα συµπεριλαµβάνονται και οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.
Επισηµαίνεται, πως το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς θα είναι επί ποινή αποκλεισµού
υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπου του διαγωνιζοµένου (ως ο τελευταίος κατά
τα προαναφερθέντα νόµιµα εκπροσωπείται), ενώ επίσης θα πρέπει να έχει µονογράψει
και όλες τις σελίδες του Εντύπου. Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισµού οποιαδήποτε
τροποποίηση του κειµένου και της µορφής των Εντύπων Οικονοµικής Προσφοράς που
θα δοθούν από την Υπηρεσία.

Άρθρο 21ο: ∆ιάρκεια Ισχύος των Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν – - τους διαγωνιζόµενους επί ενενήντα (90)
ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού,
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα.
Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδεχτούν την παράταση, οι
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα
Προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από την παρούσα Προκήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Υπηρεσία κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρατείνανε τις προσφορές τους.
4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος αυτής µετά
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που αποσύρει την προσφορά του ή µέρος αυτής,
τότε καταπίπτει εις βάρος του προσφέροντος η εγγυητική επιστολή συµµετοχής χωρίς
άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Άρθρο 22ο: Προσφερόµενες Τιµές - Νόµισµα Προσφερόµενων Τιµών
1. Οι τιµές στις προσφορές θα πρέπει να δίδονται αποκλειστικά και µόνο σε ΕΥΡΩ.
2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς άλλο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Οι τιµές θα υποβληθούν χωρίς Φ.Π.Α. και θα περιλαµβάνουν τις τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την εκτέλεση των ζητούµενων
υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη.
4. Οι τιµές της σύµβασης και η πληρωµή της παροχής υπηρεσιών θα γίνουν αποκλειστικά
και µόνο σε ΕΥΡΩ.
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5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ε.∆.Α- Κ.Ι. Α.Ε. Ο.ΤΑ, ύστερα από γνωµοδότηση της Ε∆.

Άρθρο 23ο: Τµηµατικές - Εναλλακτικές Προσφορές & Αναπροσαρµογή
Τιµήµατος
1. Κάθε υποψήφιος συµµετέχει στον διαγωνισµό µε µία και µοναδική προσφορά που αφορά
το σύνολο των υπηρεσιών. Αν υποβάλει περισσότερες από µία προσφορές ή
προτάσεις θα απορριφθούν όλες στο σύνολό τους.
2. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προτάσεις (λύσεις) ή
αντιπροτάσεις (λύσεις), δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν θα απορριφθούν
ως απαράδεκτες.
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής µετά την κατακύρωση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 24ο: ∆ιοικητικές Προσφυγές
Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το
Ν.3886/2010.
Ειδικότερα:
1. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα
σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης
πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας
Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτηµά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντά
του και της αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας
της, µπορεί να αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό
µέσο. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της σύµβασης περιλαµβάνει κατά περίπτωση τα
στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 35 του Π.∆. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσµίες
αναστολής σύναψης της σύµβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του
Ν. 3886/2010.
2. Η Προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται µε φροντίδα του προσφεύγοντος
στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική
παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν
επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων σε περίπτωση απόρριψης της
προδικαστικής προσφυγής.
3. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν
όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
4. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιµη,
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η
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απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή πάντως, δύναται να δεχθεί
εν όλω ή εν µέρει την Προδικαστική προσφυγή και µετά την πάροδο της
ανωτέρω προθεσµίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίµου
της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η
δίκη επί της εν λόγω αίτησης. H
Αναθέτουσα
Αρχή
δύναται
επίσης να
παραθέσει
αρχική
ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την απόρριψη της
προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο
έξι (6) ηµέρες πριν από την, αρχική ή µετ` αναβολή, δικάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων. Η καθυστερηµένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το
δικαστήριο σε αναβολή.
Οι ανωτέρω προσφυγές απευθύνονται προς την Αναθέτουσα Αρχή µέσω του πρωτοκόλλου
της. Επί των προσφυγών εισηγείται αιτιολογηµένα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Ε.∆.Α-Κ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α το οποίο και αποφαίνεται επί της υποβληθείσας
προσφυγής.

Άρθρο 25ο: Κρίσεις Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.∆.Α- Κ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α. µε αιτιολογηµένη γνώµη του, µπορεί να
αποφασίσει:
1. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του, µε τροποποίηση ή
µη των όρων και των προδιαγραφών.
2. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25 του Π.∆.
60/2007.
3. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας
Προκήρυξης.
4. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν η Ε.∆.Α-Κ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α. δε χρειάζεται πλέον τις ζητούµενες υπηρεσίες, είτε λόγω
αλλαγών στη συλλογή των αστικών στερεών αποβλήτων, είτε λόγω διακοπής ή
περιορισµού των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, είτε λόγω πρόσληψης του
απαιτούµενου για την εκτέλεση των εργασιών προσωπικού, είτε λόγω αλλαγής στην
Νοµοθεσία.
β) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την
µαταίωση.
Η Ε.∆.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. δε δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι και να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική
διαδικασία, χωρίς υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του
λόγου
στους υποψηφίους προσφέροντες. Επίσης, οι υποψήφιοι δε δικαιούνται
αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικά µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που
αναφέρονται στην παρούσα, των Φακέλων Προσφοράς κ.λπ.

Άρθρο 26ο: Ανάθεση Σύµβασης
1. Η απόφαση ανάθεσης της σύµβασης περιλαµβάνει κατά περίπτωση τα στοιχεία της
παρ. 2 του άρθρου 35 του Π.∆. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσµίες αναστολής σύναψης
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της σύµβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. Μετά
την πάροδο των προθεσµιών αναστολής σύναψης της σύµβασης, αποστέλλεται στον
πάροχο υπηρεσιών (ήτοι τον συµµετέχοντα στον οποίο έγινε η ανάθεση της εν λόγω
παροχής υπηρεσιών), σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία:
α. Την έκπτωση που προσέφερε.
β. Την τιµή που προσέφερε.
γ. Σχέδιο σύµβασης (επισυνάπτεται στο παράρτηµα της παρούσας Προκήρυξης).
δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
2. Ο προσφέρων στον οποίο ανατέθηκε η παροχή των υπηρεσιών, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής και επικαιροποιηµένα όσα δικαιολογητικά είχε
υποβάλει µε την προσφορά του και έχει λήξει η ισχύς τους, δικαιολογητικά που είναι
απαραίτητα για την υπογραφή της σύµβασης.
3. Εάν η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προσφέροντα, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική
τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό προσφέροντα.
4. Εάν ο προσφέροντας στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύµβαση ή δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την υπογραφή
της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ε.∆.Α-Κ.Ι.Α.Ε Ο.Τ.Α., ύστερα από γνωµοδότηση της Ε∆, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 30 της παρούσας Προκήρυξης.

Άρθρο 27ο: Σύµβαση
1. Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης, υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη
η σύµβαση, το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα Προκήρυξη. Η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία
της προσφοράς του προσφέροντα µε την οποία συµµετείχε αυτός στο διαγωνισµό και η
οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν
χωρεί οποιαδήποτε
διαπραγµάτευση
στο
κείµενο
της
σύµβασης
που
επισυνάπτεται στην παρούσα Προκήρυξη, ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση
ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, Προκήρυξη και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλµάτων ή παραδροµών.
3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Έληξε ο συµβατικός χρόνος - όπως τυχόν αυξοµειώθηκε αυτός - και
πραγµατοποιήθηκαν τα συµβατικά ηµεροµίσθια (όπως διαµορφώθηκαν µε τις τυχόν
αυξοµειώσεις).
β) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
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συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα
από τη σύµβαση.

Άρθρο 28ο: Χρόνος Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών την επόµενη ηµέρα
από την υπογραφή της σύµβασης.
2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.∆.Α-Κ.Ι. Α.Ε Ο.Τ.Α. που πρέπει να
αιτιολογείται, µπορεί κατά την κατακύρωση να µετατεθεί ο χρόνος έναρξης της παροχής
των υπηρεσιών σε σχέση µε την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

Άρθρο 29ο: Εκτέλεση Υπηρεσιών
1. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών, θα τηρείται από τα αρµόδια
Τµήµατα της Ε.∆.Α-Κ.Ι.ΑΕ.Ο.Τ.Α (Γραφείο Κίνησης, στο
οποίο θα
καταγράφονται
καθηµερινά τα πραγµατοποιηθέντα ηµεροµίσθια. Στο τέλος κάθε µήνα, µε βάση το
ανωτέρω ηµερολόγιο, θα συντάσσονται ανά τµήµα µηνιαίες συγκεντρωτικές
καταστάσεις των πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων, οι οποίες θα υπογράφονται από
τους υπεύθυνους των τµηµάτων και τον ανάδοχο και θα χρησιµοποιούνται για
την πληρωµή του αναδόχου.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πληµµελή
εργασία που θα παρατηρείται που θα γνωστοποιείται σ’ αυτόν εγγράφως. Ο υπεύθυνος
κάθε τµήµατος, θα συντάσσει έγγραφο όπου θα αναφέρονται σ’ αυτό τυχόν παραλήψεις
και παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την µη σωστή εκτέλεση των όρων
της σύµβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα κοινοποιούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο
30 της παρούσας Προκήρυξης. Η ενηµέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως,
επισυνάπτοντας και την έγγραφη αναφορά για να λάβει γνώση.
3. Η Ε.∆.Α-Κ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α. έχει το δικαίωµα να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο µέχρι 25%
του συµβατικού ποσού, χωρίς εκ του λόγου αυτού ο ανάδοχος να δικαιούται
αποζηµίωση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ενηµερωθεί ο ανάδοχος ένα µήνα πριν
την µείωση.

Άρθρο 30ο: Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Κήρυξη Έκπτωτου του Αναδόχου
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ε.∆.Α-Κ.Ι.Α.Ε Ο.Τ.Α κρίνει µέσω των αρµόδιων
Τµηµάτων, ότι οι εργασίες οι οποίες έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο δεν έχουν εκτελεστεί
ικανοποιητικά, θα τηρούνται τα εξής:
Ποινικές ρήτρες:
Για την πρώτη παράβαση όρων ή όρου της σύµβασης, ο ανάδοχος κατ’ αρχήν θα υπόκειται
σε προφορικές και στη συνέχεια έγγραφες παρατηρήσεις των οποίων τα αντίγραφα
θα κρατούνται και θα τηρούνται στο Τµήµα ∆ροµολογίων της Ε.∆.Α-Κ.Ι.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Σε περίπτωση επανάληψης θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες:
1. Για πρώτη παράβαση πέραν της προφορικής και έγγραφης παρατήρησης 200 €.
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2. Για δεύτερη παράβαση 500 €.. Για την τρίτη και τις επόµενες παραβάσεις και για κάθε
µία, 800 €.
Οι ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.∆.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος ∆ροµολογίων.
Κατά της επιβολής των ρητρών χωρεί προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ε.∆.Α-Κ.Ι.Α.Ε.Ο.Τ.Α σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Π∆
118/2007.
Εάν παρατηρηθούν επανειληµµένα οι παραπάνω περιπτώσεις, τότε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Ε.∆.Α-Κ.Ι Α.Ε.Ο.Τ.Α - ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος ∆ροµολογίων δύναται να
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε αντίστοιχη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης.
Εάν παρατηρηθεί αµέλεια του αναδόχου να εκτελεί συγκεκριµένες εργασίες, παρά
τις συνεχείς ενοχλήσεις, µπορεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.∆.Α-Κ.Ι.Α.Ε.Ο.Τ.Α - ύστερα
από εισήγηση της του Τµήµατος ∆ροµολογίων – να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε άλλο
συνεργείο, εις βάρος του αναδόχου, αφαιρώντας την δαπάνη αυτή είτε από την
πιστοποίηση πληρωµής ή από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Έκπτωση αναδόχου:
1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για
να υπογράψει την σχετική σύµβαση ή αρνηθεί να την υπογράψει, η δεν
προσκοµίσει
τα αιτούµενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.∆.ΑΚ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α ύστερα από γνωµοδότηση του Τµήµατος ∆ροµολογίων.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από
κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον:
α) ∆ιακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση της Ε.∆.Α-Κ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α τις εργασίες πριν
την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης.
β) ∆εν απασχολεί το προβλεπόµενο από την σύµβαση προσωπικό.
γ) Αρνηθεί να εκτελέσει ή όταν δεν εκτελεί εργασίες που προβλέπονται από τη σύµβαση.
δ) Επανειληµµένα εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του,
που προβλέπονται από τη σύµβαση.
ε) Απασχολήσει στην εργασία του ανήλικο ή ανηλίκους.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν µε ευθύνη της Ε.∆.Α-Κ.Ι.
Α.Ε.Ο.Τ.Α
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.∆,Α-Κ.Ι.Α.Ε.Ο.Τ.Α ύστερα
από γνωµοδότηση του Τµήµατος ∆ροµολογίων - αθροιστικά ή διαζευκτικά - οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, κατά περίπτωση.
β) Ανάθεση των υπηρεσιών σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, είτε από τους υπόλοιπους
παρόχους υπηρεσιών που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για
διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν
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οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25 του Π.∆. 60/2007. Κάθε άµεση
ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία της Ε.∆.Α-Κ.Ι.Α.Ε.Ο.Τ.Α. καθώς και η τυχόν
προκύπτουσα διαφορά τιµής, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.
Σε περίπτωση που η ανάθεση των υπηρεσιών σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται µε
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε
βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το
προς καταλογισµό ποσό.

Άρθρο 31ο: Επίβλεψη – Εποπτεία Εργασιών
Βασικός κριτής της ποιότητας των εργασιών, είναι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (Τµήµα
∆ροµολογίων) της Ε.∆.Α-Κ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α η οποία υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και
ιεραρχικά τις παρατηρήσεις της.
Το προσωπικό του αναδόχου, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπακούει στις υποδείξεις των
ανωτέρω υπευθύνων και να συνεργάζεται µε αυτούς.
Την εποπτεία της εκτέλεσης των συµβατικών εργασιών θα έχουν οι υπεύθυνοι των
αρµόδιων Τµηµάτων, οι οποίοι θα:
1. Καταρτίζουν το πρόγραµµα εργασιών και θα προβαίνουν στον έλεγχο των εργασιών που
εκτελούνται καθηµερινά.
2. Ελέγχουν την ποιοτική εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης.
3. Συντάσσουν µε βάση τις εκτελεσθείσες εργασίες, τις µηνιαίες συγκεντρωτικές
καταστάσεις.
4. Ελέγχουν ότι ο ανάδοχος διαθέτει καθηµερινά τον προβλεπόµενο αριθµό του
προσωπικού.
5. Προτείνουν προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.∆.Α-Κ.Ι.Α.Ε.Ο.Τ.Α τις ποινές στην
περίπτωση που δεν θα απασχολείται ο προβλεπόµενος από τη σύµβαση αριθµός
προσωπικού, πληµµελούς εκτέλεσης καθηκόντων ή µη εκτέλεσης εργασιών.
ΆΡΘΡΟ 32: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.Για την υλοποίηση του αντικειµένου συγκροτείται από τον κύριο του έργου και τον ανάδοχο
Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης.
2. Η Κοινή Επιτροπή είναι τριµελής και αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Ε.∆.Α-Κ.Ι.
Α.Ε. Ο.Τ.Α.και έναν εκπρόσωπο από τον Ανάδοχο. Στην Κοινή Επιτροπή προεδρεύει ο
ένας από τους εκπροσώπους της Ε.∆.Α-Κ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α..
3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει το δικαίωµα αλλαγής των εκπροσώπων του στη Κοινή
Επιτροπή , µετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
4. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει µια φορά ανά µήνα και έκτακτα όποτε απαιτείται , µετά από
πρόσκληση του Προέδρου , έστω και µε την πλειοψηφία των µελών της είτε κατόπιν
αιτήσεως εξ΄αυτών . Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των µελών της . Στην πρώτη συνεδρίαση της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για λοιπά
θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της.
5. Η Κοινή Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειµένων , µεριµνά για την
τήρηση των όρων και του χρονοδιαγράµµατος της σύµβασης. Παρεµβαίνει για την επίλυση
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κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρµογή της σύµβασης , διατηρώντας το
δικαίωµα να ερµηνεύει και να αποσαφηνίζει τους όρους της. Επίσης η Επιτροπή
αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις των όρων της σύµβασης , εφόσον κριθεί αναγκαίο .
6. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων που αφορά την εκτέλεση και την ερµηνεία της
σύµβασης και που δεν διευθετείται από την ΚΕΠ , θα επιλύεται αποκλειστικά από τα
αρµόδια δικαστήρια της Κεφαλονιάς οποιουδήποτε βαθµού δικαιοδοσίας.

Άρθρο 33ο: Τήρηση Μέτρων Ασφάλειας
Ο Ανάδοχος και οι εργαζόµενοι σε αυτόν, οφείλουν να τηρούν όλα τα µέτρα υγιεινής και
ασφάλειας που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και εφαρµόζονται στο
χώρο εργασίας και να συµµορφώνονται µε τις τυχόν υποδείξεις του Τεχνικού
Ασφάλειας της Ε.∆.Α-Κ.Ι.Α.Ε.Ο.Τ.Α.. Η χορήγηση των Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
και των ρούχων και υποδηµάτων εργασίας που είναι απαραίτητα για τους εργαζόµενους,
αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου και η δαπάνη προµήθειάς τους βαρύνει τον ίδιο. Η
χρήση τους από τους εργαζόµενους του Αναδόχου είναι υποχρεωτική.Τον ανάδοχο
βαρύνουν επίσης τα έξοδα για τη µεταφορά του προσωπικού του προς και από τους
χώρους εργασίας για την οποία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
Εργαζόµενοι οι οποίοι δεν θα τηρούν τα µέτρα ασφαλείας, θα αποµακρύνονται από
την παροχή των υπηρεσιών µε απλή έγγραφη παρατήρηση και δεν θα µπορούν να
επανέλθουν χωρίς την γραπτή συναίνεση της Ε.∆.ΑΚ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση αυτή, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει το προσωπικό που έχει αποµακρυνθεί.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες δικού του τεχνικού ασφαλείας
σύµφωνα µε τον Ν 3850/2010 και αν απαιτείται σύµφωνα µε τον ανωτέρω Νόµο
υπηρεσίες δικού του ιατρού εργασίας. Οι δαπάνες για τους ανωτέρω καθώς και κάθε
έξοδα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων του, βαρύνουν τον ανάδοχο και
έχουν περιληφθεί ανηγµένες στην προσφορά του.

Άρθρο 34ο: Εµπιστευτικότητα
Σε περίπτωση συν-υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συν-διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση
αυτών των πληροφοριών οι συν-διαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα της επιχείρησης του συµµετέχοντος (είτε αυτοτελώς είτε ως µέλος
προσφέρουσας ένωσης παρόχων υπηρεσιών).

Άρθρο 35ο: Ανωτέρα Βία
Στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, συχνά γίνεται µνεία σε γεγονότα / περιστάσεις
32

ανωτέρας βίας, ήτοι σε περιστατικά όλως απρόβλεπτα και µη δυνάµενα να αποτραπούν
από τα συµβαλλόµενα µέρη, ούτε µέσω της λήψης µέτρων άκρας επιµέλειας και σύνεσης,
οπότε και συνακόλουθα υπάρχουν προβλέψεις αναφορικά µε (υπό τα σχετικώς ανά
περίπτωση ειδικότερα οριζόµενα) την Αναθέτουσα Αρχή, τους ενδιαφεροµένους, τους
διαγωνιζοµένους, τον αναδειχθέντα ως ανάδοχο συµµετέχοντα (ήτοι τον πάροχο
υπηρεσιών).
Ειδικά δε ως προς τα µετέπειτα συµβαλλόµενα µέρη, ήτοι την Αναθέτουσα Αρχή και τον
πάροχο υπηρεσιών, προβλέπεται, πως δε θα ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των
µεταξύ τους συµβατικών υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης αυτή
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ως περιστατικά δε ανωτέρας βίας, όλως ενδεικτικώς θεωρούνται ειδικώς για τον πάροχο
υπηρεσιών όσα ευρίσκονται εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας αυτού καθώς
και ελέγχου του.
Ο πάροχος υπηρεσιών που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 36ο: Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή
πληροφορία µε τη Γραµµατεία Μ. Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών, Αργοστόλι , τηλ.
26710 28692, fax 2 6 7 1 0 2 6 0 2 0 e-mail: d i a k e f @ o t e n e t . g r ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
& ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α

ΚΟΚΚΟΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθµό 13/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
Ποσού …………………………………EYRO

( …….€) πλέον ΦΠΑ …%.

Στο Αργοστόλι σήµερα την ../../…., ηµέρα …… στα γραφεία της Εταιρείας ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Μ. Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών ) , οι
υπογράφοντες:
1……………… , Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ
2. ……….., νόµιµος εκπρόσωπος ……………………………..
συµφωνήσαµε και δεχθήκαµε τα παρακάτω:
Ο πρώτος µε την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπ’ όψη:
1. Την Προκήρυξη της παροχής των υπηρεσιών και τα Παραρτήµατά της, καθώς και τα
λοιπά συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,
Προϋπολογισµός Μελέτης Υπηρεσιών, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς) που έχουν
εγκριθεί µε την υπ΄ αριθµ. 13/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ και αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης.

2. Τo µε α.π. ../….. Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κατακύρωσης της Οικονοµικής
Προσφοράς του……………… ποσού …………………………… ΕΥΡΟ
(…….. €) πλέον
ΦΠΑ ..%.
3.Την υπ΄αριθµ. ../.. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ. µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου ………για την παροχή των υπηρεσιών και
ανατέθηκε η εκτέλεσή τους σε αυτόν.
4.Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παραγράφου 8 της παρούσας σύµβασης.
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AΝ Α Θ Ε Τ Ε Ι
στο δεύτερο από τους συµβαλλοµένους ……………………………………………………, που
θα καλείται εφεξής ανάδοχος(πάροχος υπηρεσιών) και αυτός αποδέχεται και
αναλαµβάνει
την εκτέλεση της σύµβασης παροχής
υπηρεσιών υπό τον τίτλο
« ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ» σύµφωνα
µε το περιεχόµενο και τους όρους της Μελέτης της Προκήρυξης της παροχής των υπηρεσιών
(Παραρτήµατα και λοιπά Συµβατικά Τεύχη), και του µε α.π. …/…… Πρακτικού Επιτροπής
∆ιαγωνισµού κατακύρωσης της Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου και την υπ΄αριθµ.
../.. απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε.
Ο.Τ.Α . που εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείµενο της παροχής των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Προκήρυξη και
τα παραρτήµατά της, στα λοιπά συµβατικά τεύχη και στο µε α.π. …/---- Πρακτικό Επιτροπής
∆ιαγωνισµού κατακύρωσης της Οικονοµικής Προσφοράς του αναδόχου
είναι η παροχή
των υπηρεσιών που αναγράφονται στα συµβατικά τεύχη.
Ο ανάδοχος µε το κατάλληλο προσωπικό του ( εργάτες και
οδηγούς) θα εκτελεί:
- Εργασίες συλλογής και µεταφοράς αστικών σύµµεικτων στερεών αποβλήτων στα όρια της
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε το σύστηµα της µηχανικής
αποκοµιδής κάδων.
- Εργασίες συλλογής και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών (Πρόγραµµα ∆ιαλογής στην
Πηγή) στα όρια της ∆ηµοτικής ενότητας Πυλάρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, τόσο µε το
σύστηµα της µηχανικής αποκοµιδής κάδων (µπλε κάδοι για χαρτιά, πλαστικά, µέταλλα,
αλουµίνια και κίτρινοι κάδοι για το γυαλί), όσο και χειρωνακτικά.
-

Εργασίες συλλογής και µεταφοράς ογκωδών αντικειµένων στα όρια της ∆ηµοτικής
Ενότητας Πυλάρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Στα ογκώδη αντικείµενα περιλαµβάνονται:
α)

κλαδοκάθαρα

καλλιεργειών

κ.λπ.,

από κλαδέµατα
β)

διάφορα

κήπων,

δηµοτικού

πρασίνου,

γεωργικών

έπιπλα

(κρεβάτια,

τραπέζια,

καρέκλες,

καναπέδες, πολυθρόνες, ντουλάπες, βιβλιοθήκες, σύνθετα κ.λπ.) και γ) στρώµατα.
- Για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών η Ε.∆.Α-.Κ .Ι Α.Ε. Ο.Τ.Α. δύναται να διαθέτει
τα οχήµατά της τα οποία θα οδηγούνται από το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο
πρέπει να διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα. Η συντήρηση των οχηµάτων καθώς και τα
καύσιµά τους βαρύνουν την Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε.
Ο.Τ.Α.
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2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Τα Συµβατικά Τεύχη µε βάση τα οποία θα γίνει η παροχή των υπηρεσιών, είναι τα
παρακάτω:
1. Η Σύµβαση.
2. Η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου.
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
4. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
5. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης Υπηρεσιών.
6. Η Προκήρυξη
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών
καθορίζεται στο άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Τα τεύχη αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, επισυνάπτονται σε αυτήν και
µονογράφησαν εκ µέρους της Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ
ΟΤΑ από τον Πρόεδρο της Εταιρείας και εκ µέρους του αναδόχου από …………….
3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το συµβατικό τίµηµα για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας Σύµβασης,
ανέρχεται σε ………………………………….EYRO ( …………..€) πλέον ΦΠΑ………13. %.

4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η ∆ηµοτική ενότητα Πυλάρου του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς όσον αφορά τις εργασίες συλλογής συγκέντρωσης και σύµφωνα µε τα
δροµολόγια που καταρτίζονται από το Τµήµα ∆ροµολογίων της Εταιρείας ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα είναι από …. Έως και…. δηλαδή 11 µήνες και
αρχίζει να υπολογίζεται από την επόµενη της υπογραφής της Σύµβασης.
Ο ανωτέρω χρόνος µπορεί να µειωθεί ή να αυξηθεί κατά ένα µήνα, χωρίς αύξηση
του οικονοµικού αντικείµενου, αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από τον ανάδοχο απασχόληση
περισσότερου ή λιγότερου προσωπικού από τον προβλεπόµενο ηµερήσιο µέσο όρο, ώστε
συνολικά να πραγµατοποιηθεί ο συµβατικός αριθµός ηµεροµισθίων.
Με την υπογραφή της παρούσας και για λόγους λειτουργικών αναγκών του αναδόχου η
Ε.∆.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. δύναται να καταβάλλει έναντι του συνολικού ποσού της σύµβασης
20% αυτού δηλ. …………
.
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5. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας , την τήρηση των όρων της , οι
συµβαλλόµενοι συγκροτούν Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης.
2. Η Κοινή Επιτροπή είναι τριµελής και αποτελείται από δύο εκπροσώπους της
Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.και έναν εκπρόσωπο
από τον ανάδοχο . Στην Κοινή Επιτροπή προεδρεύει ο ένας από τους Εκπροσώπους της
Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε.Ο.Τ.Α.
3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει δικαίωµα αλλαγής των εκπροσώπων του στην Κοινή
Επιτροπή , µετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
4. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει µια φορά το µήνα και έκτακτα όποτε απαιτείται , µετά
από πρόσκληση του Προέδρου , έστω και µε την πλειοψηφία των µελών της είτε κατόπιν
αιτήσεως ενός εξ΄αυτών . Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία των µελών της . Στην πρώτη συνεδρίαση της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει
για τα λοιπά θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της.
5. Η Κοινή Επιτροπή παρακολουθεί τη πορεία εκτέλεσης των αντικειµένων , µεριµνά για
την τήρηση των όρων και του χρονοδιαγράµµατος της παρούσας . Παρεµβαίνει για την
επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρµογή της σύµβασης , διατηρώντας
το δικαίωµα να ερµηνεύει και να αποσαφηνίζει τους όρους της. Επίσης η Επιτροπή
αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις των όρων της παρούσας σύµβασης , εφόσον κριθεί
αναγκαίο.
6. Η Κοινή Επιτροπή διατηρεί τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που προβλέπονται στα
υπόλοιπα άρθρα της παρούσας σύµβασης.
7. Ως µέλη της Κοινής Επιτροπής ορίζονται από το ∆.Σ. Της Εταιρείας ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ο ………….. Πρόεδρος του ∆.Σ. Της
Ε.∆.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και ο …………… Μέλος του ∆.Σ. της Ε.∆.Α- Κ.Ι. Α.Ε. ΟΤ.Α. από
τον Ανάδοχο ο ……………….Νόµιµος Εκπρόσωπος της Αναδόχου Εταιρείας.

6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1. Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύµβαση από
οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συµβαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή
αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από
αυτή τη σύµβαση.
2. Σε περίπτωση µη τήρησης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας από
οιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος , θα δίδεται εύλογη προθεσµία προς συµµόρφωση
άλλως το έτερο συµβαλλόµενο µέρος έχει το δικαίωµα να εµείνει στο περιεχόµενο
της σύµβασης και να απαιτήσει δικαστικά την προσήκουσα εκπλήρωσή της µε την
απειλή χρηµατικής ποινής σε περίπτωση παραβίασης της οικείας δικαστικής
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απόφασης και να ζητήσει ανάλογη αποζηµίωση για κάθε ζηµία που τυχόν θα
υποστεί από τη µη προσήκουσα εφαρµογή των όρων της παρούσας .
Σε κάθε περίπτωση , έχουν εφαρµογή οι περί ενοχών διατάξεις του Αστικού Κώδικα
και οι διατάξεις της ΚΥΑ 2527/2009.
3.Οι ρήτρες , κυρώσεις , καταλογισµοί και πρόστιµα που µπορούν να επιβληθούν στον
ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη και
ιδιαίτερα στο άρθρο 30 Της Προκήρυξης.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η αποζηµίωση (πληρωµή) του αναδόχου θα καταβάλλεται µηνιαία, µε βάση τις εγκεκριµένες
µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, µε τραπεζικές επιταγές και µε την προσκόµιση από τον
ανάδοχο των νοµίµων δικαιολογητικών, σύµφωνα πάντα µε τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε
φορά.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία, οι
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, όπως ισχύουν κατά το
χρόνο καταβολής τους, για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο, µε τον τρόπο και στο
χρόνο που προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη.
Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης, η δαπάνη προµήθειας των Μέσων Ατοµικής Προστασίας
(ΜΑΠ) και των ρούχων και υποδηµάτων εργασίας που θα φέρει υποχρεωτικά το προσωπικό
του.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ.

- Για την υλοποίηση των

εργασιών η Ε.∆.Α-.Κ .Ι Α.Ε. Ο.Τ.Α. δύναται να διαθέτει τα

οχήµατά της τα οποία θα οδηγούνται από το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο πρέπει
να διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα. Η συντήρηση των οχηµάτων καθώς και τα καύσιµά
τους βαρύνουν την Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την εγγύηση της καλής εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών ισχύουν τα οριζόµενα
στο άρθρο 14 της Προκήρυξης. Για την καλή εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών και την
πιστή τήρηση όλων των όρων της παρούσας Σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε
εγγυητική επιστολή …………………………….συνολικού ποσού ………………… EYRO
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9. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
Τα δύο µέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την αλληλογραφία που θα αποστέλλεται µέσω fax για
Την Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ στο fax 2671026020,για
τον ανάδοχο στο fax …….., είτε την αλληλογραφία που θα αποστέλλεται ή θα κατατίθενται
νόµιµα στις διευθύνσεις των συµβαλλοµένων µερών.
1. Συµφωνείται ότι αρµόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν
από την αθέτηση των όρων της παρούσης , είναι η Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
2,Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων που αφορά την εκτέλεση και ερµηνεία της
παρούσης και που δεν διευθετείται από την ΚΕΠ , θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια
δικαστήρια της Κεφαλονιάς οποιουδήποτε βαθµού δικαιοδοσίας
Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση, αναγνώσθηκε και επιβεβαιώθηκε, υπογράφεται από
τους συµβαλλόµενους σε Πέντε (5) όµοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) κατατέθηκαν στο
αρχείο της Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ, τα δύο (2)
παρέλαβε ο ανάδοχος και το ένα κατατέθηκε στη ∆ΟΥ Αργοστολίου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Κύριο του Έργου

…………………………….
Πρόεδρος του ∆.Σ. της
Εταιρείας ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς &
Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ

……………………………
…………………………………
……………………………….
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