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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
             Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας: 
 
           ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού  34.993,92  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)              
 
                                           
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης 
  Έχοντας υπόψην:  
-Ν. 3463/06 «κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
-Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων  και προμηθειών ΟΤΑ» 
-Ν. 4013/11(ΦΕΚ 204 Α΄/ 15-9-11) «Σύσταση  ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 
και ΚΗΜΔΣ» 
- Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-14) «Περί δημόσιου λογιστικού και άλλες διατάξεις» 
- Ν. 3852/10  (ΦΕΚ  87 Α΄/7-6-10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
-Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/16-3-07) «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ  περί συντονισμού  των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και  υπηρεσιών» 
-Ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών» 
- Την αρ. 7721/20-3-18 συνταχθείσα μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Κεφαλλονιάς. 
-Την αρ. 83/18 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η διεξαγωγή διαγωνισμού 
- Την αρ. 146/18 απόφαση Δ.Σ. με την οποία έγινε έγκριση και κατάρτιση των όρων της παρούσης 
-Την ανάγκη  του φορέα για υπηρεσίες παραλαβής στερεών απορριμμάτων 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
     Συνοπτικό  διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου 
για την υπηρεσία  : «Υπηρεσίες παραλαβής στερεών  απορριμμάτων», για χρονικό διάστημα ενός 
έτους από την υπογραφή της σύμβασης. 

    Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών  ανέρχεται  στα  34.993,92   € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον  Κ.Α. 70.6162.01 του 
προϋπολογισμού μας χρήσης  2018.  
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ       
1.1 Αντικείμενο 
Αντικείμενο   της παρούσας είναι η   παραλαβή στερεών  απορριμμάτων   από την χερσαία ζώνη των 
λιμανιών , αρμοδιότητας μας , Αργοστολίου, Ληξουρίου,Σάμης, Πόρου, Φισκάρδου, Πεσσάδας,όπως 
περιγράφονται στην αρ. 7721/20-3-18 συνταχθείσα μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κεφαλλονιάς.                       
1.2 Τρόπος εκτέλεσης 
Οι συμβατικές εργασίες αφορούν στην αποκομιδή  των    απορριμμάτων  από τους κάδους που 
βρίσκονται  στην χερσαία ζώνη των λιμανιών , αρμοδιότητας μας , Αργοστολίου, Ληξουρίου, 
Σάμης, Πόρου, Φισκάρδου, Πεσσάδας. Τα  συλλεγόμενα  απορρίμματα θα μεταφέρονται σε νόμιμα 
αδειοδοτημένο  ΧΥΤΑ εντός του Νομού Κεφαλονιάς με ευθύνη του αναδόχου. Ο ενδιαφερόμενος 
θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του νόμιμο χώρο ταφής των απορριμμάτων, ο οποίος θα 
βρίσκεται εντός του Νομού και τα ανωτέρω θα βεβαιώνονται με τα απαραίτητα έγγραφα. 
   Ο ανάδοχος θα είναι  υπεύθυνος για την διατήρηση της καθαριότητας και  το πλύσιμο των κάδων, 
όταν απαιτείται. Θα ενημερώνει την Υπηρεσία μας , όταν  διαπιστώσει οποιοδήποτε  πρόβλημα 
σχετικά με τους κάδους. 
   Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος  για την ασφαλή λειτουργία  των οχημάτων που θα χρησιμοποιεί για 
τις παραπάνω εργασίες και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του. Θα είναι 
υπεύθυνος  για τυχόν ατυχήματα και ζημιές που α προκαλέσει έναντι τρίτων. Θα είναι  υπόχρεος για 
την πληρωμή των αμοιβών  στο προσωπικό που θα απασχολήσει,  για την ασφάλιση του 
προσωπικού στους οικείους  ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και για την ασφάλιση  των οχημάτων  
που θα απαιτηθούν  για την καλή  εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
   Η επίβλεψη των εργασιών  του αναδόχου  θα γίνεται από  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Κεφ/νίας-Ιθάκης 
1.3 Νομοθετικό πλαίσιο: 
    Ο διαγωνισμός διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 
-Ν. 3463/06 «κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
-Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων  και προμηθειών ΟΤΑ» 
-Ν. 4013/11(ΦΕΚ 204 Α΄/ 15-9-11) «Σύσταση  ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 
και ΚΗΜΔΣ» 
- Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-14) «Περί δημόσιου λογιστικού και άλλες διατάξεις» 
- Ν. 3852/10  (ΦΕΚ  87 Α΄/7-6-10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
-Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/16-3-07) «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ  περί συντονισμού  των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και  υπηρεσιών» 
-Ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών» 
- Την αρ. 7721/20-3-18 συνταχθείσα μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Κεφαλλονιάς. 
-Την αρ. 83/18 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η διεξαγωγή διαγωνισμού 
- Την αρ. 146/18 απόφαση Δ.Σ. με την οποία έγινε έγκριση και κατάρτιση των όρων της παρούσης 
-Την ανάγκη  του φορέα για υπηρεσίες παραλαβής στερεών απορριμμάτων 
 
 ΑΡΘΡΟ  2ο 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2.1 Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού-παροχή τευχών 
     Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή  οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους τις κλειστές 
προσφορές (ενιαίος κλειστός φάκελος ) την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. 
   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, 
Ι. Μεταξά (λιμάνι), στο Αργοστόλι,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής  του διαγωνισμού, στις            
28-6-18   , ημέρα Πέμπτη  και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 
την 09:30 π.μ. 
    Αντίτυπο της  διακήρυξης  και λοιπών πληροφοριών  για το διαγωνισμό  διατίθενται  στα 
Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης, στο Αργοστόλι και στο τηλ. 
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2671028241 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
2.2 Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που  ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα 
(παραλαβή  απορριμμάτων) και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, προσωπικό, την 
τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που : 
- ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα του αντικειμένου του διαγωνισμού και  
- διαθέτουν άδεια μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων  στην  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και είναι  
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΥΠΕΚΑ . 
   2.3  Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1.    Μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: 

α) Οι Έλληνες Πολίτες: 

ι.    Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού του έργου 
άνευ ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 564,42 ευρώ  και θα απευθύνεται στο  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Κεφ/νίας-Ιθάκης. 

ιι.   .    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που 
θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ιιι . Απόσπασμα Ποινικού μητρώου, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε 
περίπτωση που  το απόσπασμα ποινικού μητρώο 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 από την ένορκη βεβαίωση  προκύπτει ότι κάποια από  τα 
αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, προσκομίζεται η καταδικαστική 
απόφαση προκειμένου να  διαπιστωθεί αν το αδίκημα  αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του 
διαγωνιζομένου. Η ένορκη  βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνοι αντιστοιχεί στο 
περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

ιv. Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, που θα έχει εκδοθεί  το πολύ  τρεις 
(3) μήνες  πριν από την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού,  από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

v.    Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν τους ασφαλιστικούς φορείς προς 
τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

          Το πιστοποιητικό  ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλους τους απασχολούμενους με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας , συμπεριλαμβανομένων των  εργοδοτών  που είναι ασφαλισμένοι σε 
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο  τους ασφαλισμένους στο ΕΦΚΑ- 
ΙΚΑ.  Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος  
κάθε απασχολούμενος του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από τη θεωρημένη  
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που 
είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος.  

β) Αλλοδαποί: 

1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής  τους στα Μητρώα 
του οικείου  επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

2. κατά τα λοιπά  όμοια με την 2.3.1.α 
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Σε περίπτωση, που στη χώρα τους ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωσή τους ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με 
υπεύθυνη δήλωσή τους ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας τους στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν βρίσκονται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους εντός του 
«φακέλου δικαιολογητικών». Στην περίπτωση αυτή τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά  θα πρέπει να 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από  επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. 

γ) Τα ημεδαπά ή αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα: 

ι.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού του έργου άνευ 
ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 564,42 ευρώ  και θα απευθύνεται στο  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Κεφ/νίας-Ιθάκης. 

ιι.    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τους  έκδοσης  το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

ιιι . Απόσπασμα Ποινικού μητρώου , τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος  του Ν.Π.  και ο διευθύνων σύμβουλος του ή ο διαχειριστής του δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 
συμμετοχής σε  εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκίας ή απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από  
παράνομες δραστηριότητες.  

        Διευκρινίζεται ότι ως απόσπασμα ποινικού μητρώου  ή ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου  
σύμφωνα  με την νομοθεσία της χώρας προέλευσης , προσκομίζεται απόσπασμα ποινικού μητρώου, 
που αφορά  τους διαχειριστές σε περίπτωση  ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και 
εταιρειών περιορισμένης  ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον Πρόεδρο και τον διευθύνοντα  σύμβουλο σε 
περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα  που ασκούν την διοίκησή του. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση  τα αντίστοιχα  κατά το δίκαιο  της αλλοδαπής επιχείρησης  πρόσωπα. 
   Σε περίπτωση που  το απόσπασμα ποινικού μητρώο 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 από την ένορκη βεβαίωση  προκύπτει ότι κάποια 
από  τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, προσκομίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειμένου να  διαπιστωθεί αν το αδίκημα  αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματος του διαγωνιζομένου. Η ένορκη  βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνοι 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

ιν.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος τους να δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει  εισφορές για τα μέλη της εταιρείας και το απασχολούμενο  από αυτόν προσωπικό. 

ν.  πιστοποιητικά  όλων των  οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση 
της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την  ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

          Το πιστοποιητικό  ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλους τους απασχολούμενους με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας , συμπεριλαμβανομένων των  εργοδοτών  που είναι ασφαλισμένοι σε 
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο  τους ασφαλισμένους στο ΕΦΚΑ-
ΙΚΑ.  Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος  
κάθε απασχολούμενος του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από τη θεωρημένη  
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που 
είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος. 

νι. Πιστοποιητικό, αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις  
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την  ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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νιι. Το καταστατικό ίδρυσης τους με όλες τις τροποποιήσεις του και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου τους ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις. 

νιιι. Τα ΦΕΚ στα οποία έχουν καταχωρηθεί η σύστασή τους και η ανακοίνωση περί εκλογής του εν 
ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωσή 
τους ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν βρίσκονται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους 
εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

δ) Eνώσεις 

ι.    Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα 
με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
συνεταιρισμός). 

ιι.  Πρέπει επίσης να κατατεθεί συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
όπου:                

Α. να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 
Β. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος των υπηρεσιών που αναλαμβάνει κάθε 
Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, αν αναφέρεται κάτι τέτοιο στην 
προσφορά, 

Γ. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή 
της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

     Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο, θα υποχρεωθεί να 
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 

ιιι.  Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρων. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην Ένωση/Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

ιν.  Σε περίπτωση, που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ως μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα 
εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και 
να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Τα εναπομείναντα Μέλη 
μπορούν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη 
διάρκεια του διαγωνισμού. Ο αντικαταστάτης θα πρέπει να εγκριθεί πρώτα από το  Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας-Ιθάκης. 

         Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν επίσης μαζί με την προσφορά τους 
επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: 

1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται : 

i.   Oτι έλαβαν γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν  στην εκτέλεση  της δημοπρατούμενης 
υπηρεσίας , ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα 
την εκτέλεση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, τους οποίους δέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 
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ιι. Ότι δεν έχει αποφασιστεί έκπτωση  σε βάρος τους από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο  νομικό πρόσωπο  
του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

ιιι. Εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νομικό περιορισμό και το είδος του 
περιορισμού εάν υπόκειται. 

ιν.  Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον 
τους ζητηθεί από  την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

ν. Ότι ο νόμιμος χώρος ταφής των απορριμμάτων, θα βρίσκεται εντός του Νομού και τα ανωτέρω θα 
βεβαιώνονται με τα απαραίτητα έγγραφα. 
  νι. Ότι  ο ενδιαφερόμενος  θα είναι  υπεύθυνος για την διατήρηση της καθαριότητας γύρω από τους κάδους 
και  για το πλύσιμό τους, όταν απαιτείται. Θα ενημερώνει την Υπηρεσία μας , όταν  διαπιστώσει 
οποιοδήποτε  πρόβλημα σχετικά με τους κάδους. 
   νιι. Ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς  θα έχει ισχύ  τουλάχιστον  τριών (3) μηνών. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

     ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

         Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν επίσης μαζί με την προσφορά τους επί 
ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Άδεια συλλογής  και μεταφοράς  μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
και εγγραφή στο Μητρώο ΥΠΕΚΑ  

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό,  εξοπλισμό και τα κατάλληλα οχήματα  
(κλειστού τύπου απορριμματοφόρα) για την υλοποίηση της σύμβασης. Στην δήλωση θα αναφέρεται ότι  τα 
οχήματα έχουν άδεια κυκλοφορίας εν ισχύ καθώς  και ασφάλιση.  

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1 Τρόπος σύνταξης  των προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα με τις ενδείξεις «πρωτότυπο» και «αντίγραφο» . 

ι. Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται: 

Α. Ο τύπος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας 

Β.Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού 

Γ. Η λέξη  ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δ.  Η επωνυμία του  διαγωνιζόμενου και η επαγγελματική του διεύθυνση 

    Μέσα στον ανωτέρω φάκελο τοποθετείται κλειστός  φάκελος με την  αναγραφή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με τις ανωτέρω ενδείξεις ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά , όπως 
περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσης καθώς και κλειστός φάκελος με την αναγραφή 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με τις ανωτέρω ενδείξεις. 

ιι. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους που θα 
έχουν σχετική εξουσιοδότηση για την κατάθεση της προσφοράς. 
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ιιι. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους  τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 
τους. Οι προσφορές των ενώσεων  πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους συμμετέχοντες στην 
ένωση και αν πρόκειται  για εταιρείες από τους νομίμους  εκπροσώπους τους. 

4.2. Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ, 
δηλαδή στο ποσό των 564,42  ευρώ  και θα απευθύνεται στο  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας-Ιθάκης 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

  Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει κατακύρωση του  διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την 
υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους  5% επί της αξίας της σύμβασης  άνευ ΦΠΑ 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η επιτροπή του διαγωνισμού παραλαμβάνει τις προσφορές των διαγωνιζομένων και καταγράφει την 
επωνυμία τους στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη σειρά παράδοσης τους. Με την 
εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού παραλαμβάνει τις 
προσφορές που έχουν κατατεθεί και καταγράφει στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών τις 
επωνυμίες των αντίστοιχων διαγωνιζομένων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των 
προσφορών. 

Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού αποσφραγίζει τους «ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με  σειρά 
καταγραφής τους στο πρακτικό και ελέγχει την ύπαρξη των φακέλων με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν μέσα στο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν 
υπάρχουν και οι 2 φάκελοι, ή ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν είναι σφραγισμένος καλά, 
τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωμα ένστασης. 

Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" όλων των Διαγωνιζομένων, 
μονογράφει το περιεχόμενο τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" όλων των 
διαγωνιζομένων,στους διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές δεν έγιναν δεκτές κατά την εξέταση των 
Δικαιολογητικών συμμετοχής η επιτροπή επιστρέφει σφραγισμένο το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 
Η επιτροπή μονογράφει τα περιεχόμενα του φακέλου και εξετάζει τη συμφωνία τους με τα απαιτούμενα 
στην παρούσα Διακήρυξη. Στην συνέχεια η συνεδρίαση της επιτροπής λύεται και συγγράφεται το σχετικό 
Πρακτικό. Μετά την ολοκλήρωση του, το σχετικό Πρακτικό τοιχοκολλείται, με μέριμνα του Προέδρου της 
Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. Αντίγραφο του 
πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στους διαγωνιζόμενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού και εισηγείται 
στο Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Κεφ/νίας-Ιθάκης σχετικά με αυτές αλλά και σχετικά με τους διαγωνιζόμενους που 
έγιναν δεκτοί. 

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της 
διαδικασίας εκδίκασης τυχόν αντιρρήσεων/ενστάσεων, η επιτροπή προβαίνει στο άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών, σε ανοικτή συνεδρίαση. 

   Όσες προσφορές  δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.  
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 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών που θα γίνουν δεκτές στον Διαγωνισμό, αποσφραγίζονται κατά 
σειρά από την Επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια. 

Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της 
διακηρύξεως απορρίπτονται. 

   Η κατακύρωση  γίνεται  στον προσφέροντα , του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή  με βάση την 
διακήρυξη και ο οποίος δίνει την συμφερότερη τιμή. 

   Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό κατατάσσοντας με σειρά  μειοδοσίας  τους 
προσφέροντες και εισηγείται σχετικά. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προσφέροντα σε αυτόν, 
υποβάλλεται εγγράφως, ως εξής: 

α) Ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέροντα  ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και 
μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα, από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου πεδίου. β) 
Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής  προσφέροντα σε αυτόν 
έως και την κατακυρωτική απόφαση.  Οι ενστάσεις  γίνονται μόνο  από τον προσφέροντα  που συμμετέχει 
στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν.  

    Ενστάσεις που  υποβάλλονται για άλλους λόγους  δεν γίνονται δεκτές. 

Οι  ενστάσεις  πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται  αυθημερόν στην Επιτροπή Διενέργειας του 
διαγωνισμού , η οποία  εισηγείται στο Δημ. Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας- Ιθάκης  , που αποφασίζει σχετικά.  

ΑΡΘΡΟ  7ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Το Δ.Σ. της Υπηρεσίας  λαμβάνει υπόψην το πρακτικό των προσφερόντων που συνέταξε η αρμόδια 
Επιτροπή του διαγωνισμού και εγκρίνει το αποτέλεσμα. 

   Η έγκριση του αποτελέσματος και η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού θα κοινοποιηθεί με fax 
προς όλους τους διαγωνιζόμενους. 

   Μέσα  σε χρονικό  διάστημα  δέκα (10) ημερών  από την λήψη της απόφασης κατακύρωσης  και της 
έγγραφης πρόσκλησης  από  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Κεφ/νίας-Ιθάκης , ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει  για την υπογραφή  της σύμβασης προσκομίζοντας τα εξής: 

Α. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων, τα έγγραφα 
νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. 

Β. Κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας για εκτέλεση του έργου χωρίς τον Φ.Π.Α και 
ισχύος της θα πρέπει να είναι κατά ένα μήνα μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο διάρκειας των εργασιών. 

   Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ταχθείσα ημερομηνία, κηρύσσεται έκπτωτος και   
ακολουθεί ο επόμενος στην σειρά ως ανάδοχος. 
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  ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης των υπηρεσιών  με τον ανάλογο εξοπλισμό και 
προσωπικό την επόμενη ημέρα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

    Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των υπηρεσιών ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος  και 
εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης  ορίζεται σε  ένα έτος 

  Η παραλαβή των στερεών  απορριμμάτων  θα  γίνεται καθημερινά 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  Ο Προϋπολογισμός  των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 34.993,92 ευρώ με το ΦΠΑ και θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 70.6162.01 του Προϋπολογισμό χρήσης 2018 του Δημ  Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης. 

  Η πληρωμή θα γίνει σε    έξι  δόσεις που θα καθορισθούν κατά την  υπογραφή της σύμβασης και μετά την  
κοπεί τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και την παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή. 

Αν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα  τις υπηρεσίες πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, υποχρεούται 
στην καταβολή  ποινικής ρήτρας, σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία  για κάθε ημέρα διακοπής . Σε αυτή 
την περίπτωση το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας-Ιθάκης δικαιούται να προσλάβει  άλλον ανάδοχο  με 
ελεύθερη τιμή και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο ανάδοχο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά 
τιμής παράλληλα με την αξίωση του για κατάπτωση της εγγύησης καλής  εκτέλεσης υπερ αυτού. 

   Αν ο ανάδοχος  διακόψει τις υπηρεσίες για ορισμένες μέρες ή  ασκεί πλημμελεί υπηρεσία, εκτός της 
ποινικής ρήτρας, θα περικόπτεται από υτο ποσό πληρωμής και το ποσό που αναλογεί στις μέρες αυτές. 

  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας  αδυναμίας ολικώς ή μερικώς εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται εγγράφως να  γνωστοποιήσει  τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρω βία  εντός 
15νθημέρου από τότε που συνέβησαν. 

   Οι νόμιμες κρατήσεις και  τα έξοδα δημοσίευσης , θα βαρύνουν  τον ανάδοχο . 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

   Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί  άπαξ σε μία τοπική ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα , 
στην Διαύγεια , στο ΚΗΜΔΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς 

  

                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
                                                                                                            Αλέξανδρος    Μοσχονάς 
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