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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αρικ.14/2018   

υνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
         

ΘΕΜΑ: «Ζγκριςθ όρων δθμοπράτθςθσ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν 

διενζργεια : υνοπτικόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για τθν  εργαςία – υπθρεςία με 

τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΘ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΘΝ Δ.Ε. ΜΠΙΗΑΝΙΟΤ» διάρκειασ πζντε (5) 

μθνϊν, με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ». 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 291/2018 

Στα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 03-05-2018, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 13:00 ςυνιλκε 
θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου «Ακανάςιοσ Τςακάλωφ», φςτερα από 
τθν αρικ.πρωτ.23833/2474/27-04-2018 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ 
αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (6) μζλθ, ιτοι: 
 

Παρόντα μζλθ Απόντα μζλθ 

1. Γιωτίτςασ Θωμάσ     1. Γκόγκοσ Κων/νοσ 
2. Λιόντοσ Ιωάννθσ     2. Βλζτςασ Βαςίλειοσ 
3. Γιϊτθ Γεωργία     3. Κωνςταντόπουλοσ Σπυρίδων 
4. Νάςτοσ Δθμιτριοσ 
5. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ 
6. Μακόπουλοσ Νικόλαοσ     

 

Στθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο υπάλλθλοσ του Διμου Βαςίλθσ 
Σκαμνζλοσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Γιωτίτςασ  Θωμάσ,  ειςθγοφμενοσ 
το ανωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ γραπτι ειςιγθςθ του 
Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν κ. Σωτιρθ 
Σπυριδάκθ, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 
            Κφριοι Σφμβουλοι,  

Στο Διμο υπάρχει ανάγκθ για τθ γενικι υπθρεςία με τίτλο «Αποκομιδι 
Απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου». Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα από τθν 
μελζτθ πίςτωςθ από το Τμιμα Κακαριότθτασ και  Ανακφκλωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
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Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ ϋΕργων και Πραςίνου  ανζρχεται ςε 
49.600,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% (40.000,00 € χωρίσ Φ.Π.Α.). 
Στον προχπολογιςμό  του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 και ςτον Κ.Α: 20.6142.011 
υπάρχει  εγγεγραμμζνθ  πίςτωςθ 49.600,00€ με τίτλο: Αποκομιδι Απορριμμάτων 
ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου». Για τον ςκοπό αυτό ζχει ςυνταχκεί πρωτογενζσ αίτθμα με 
αρ. πρωτ.: 24784/1392/3-5-2018  αναρτθμζνο ςτο Μθτρϊο (ΑΔΑΜ: 
18REQ003032868 2018-05-03) για τθν εργαςία  «Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθν 
Δ.Ε Μπιηανίου». Από τθν Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ 
ϋΕργων και Πραςίνου κατατζκθκε  ςτθν υπθρεςία μασ θ αρ. 36/2018 Μελζτθ με 
κζμα: «Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. Μπιηανίου», ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 49.600,00 € (40.000,00 € χωρίσ Φ.Π.Α.), που αφορά ςτθν 
αποκομιδι δθμοτικϊν ςτερεϊν απορριμμάτων για διάςτθμα πζντε (5)μθνϊν, με 
κωδικό CPV 90511100-3 (υπθρεςίεσ αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν 
απορριμμάτων).  
Η δαπάνη ζχει προβλεφθεί ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Δήμου 

οικονομικοφ ζτουσ 2018 με κωδικό προχπολογιςμοφ ΚΑ: 02.20.6142.011.  

Αφοφ λάβετε υπόψθ ςασ: 
1. Τισ διατάξεισ: 

I. Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

II. Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)  
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

III. Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

IV. Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

V. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Η. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

VI. Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

VII. Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

VIII. Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

IX. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
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X. Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

XI. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/ Α). 
XII. Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

και ειδικότερα τθσ  παρ 9εδ.β  του άρκρου 209.  
XIII. Το  άρκρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ 

οφειλϊν επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ». 
XIV. Τθν αρικμ. 158/16 Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016): Ζγκριςθ 

«Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ » (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ 4 του 
Ν.4412/16 (Αϋ147) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων 
των οδθγιϊν.  

XV. Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαςθ 161/2016) «Οδθγίεσ 
ςυμπλιρωςθσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρκρου 
79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

2. Τθν αρικ. 11953/1337/01-03-2017 (ΑΔΑ: 6Β93ΩΕΩ-Ο17) απόφαςθ Δθμάρχου 
με κζμα «Οριςμόσ αντιδθμάρχων και μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων» για 
οριςμό Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν και μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων. 

3. Τθν 238/2018 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Ιωαννίνων όπου 
εγκρίκθκε θ διενζργεια για τθ γενικι υπθρεςία με τίτλο «Αποκομιδι 
Απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου» . 

4. Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςε 49.600,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%, διάρκειασ πζντε (5) μθνϊν, θ 
πίςτωςθ που απαιτείται για το 2018 ανζρχεται ςε 49.600,00€ και κα βαρφνει 
τον ΚΑ: 20.6142.011 του Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018 του 
Διμου Ιωαννιτϊν, ςε βάροσ των ανταποδοτικϊν τελϊν.  

5. Από τθν Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων και 
Πραςίνου κατατζκθκε  ςτθν υπθρεςία μασ το με αρ. πρωτ.: 24784/1392/3-5-
2018  ςχετικό ζγγραφο αίτθμα αναρτθμζνο ςτο Μθτρϊο (ΑΔΑΜ: 
18REQ003032868 2018-05-03) για τθν υπθρεςία «Αποκομιδι 
Απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου».  

6. Τθ μελζτθ 36/2018 τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 
Συντιρθςθσ Ζργων και Πραςίνου που κατατζκθκε  ςτθν υπθρεςία μασ 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 49.600,00 € (40.000,00 € χωρίσ Φ.Π.Α.) που 
αφορά ςτθν αποκομιδι δθμοτικϊν ςτερεϊν απορριμμάτων για διάςτθμα 
πζντε (5)μθνϊν, με κωδικό CPV 90511100-3 (υπθρεςίεσ αποκομιδισ 
ςτερεϊν αςτικϊν απορριμμάτων).  

 
Προτείνεται  με απόφαςι ςασ να προβείτε: 

1) Στθν ζγκριςθ του πρωτογενοφσ αιτιματοσ με αρ. πρωτ.: 24784/1392/3-5-2018 

αναρτθμζνο ςτο Μθτρϊο (ΑΔΑΜ: 18REQ003032868 2018-05-03) για τθν υπθρεςία 

«Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου». 

2)  Στθν  ζγκριςθ του ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ θ οποία ανζρχεται  ςε 
49.600,00 € ςε βάροσ του ΚΑ: 20.6142.011, του Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018  
του Διμου Ιωαννιτϊν για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ υπθρεςίασ «Αποκομιδι 
Απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου» διάρκειασ πζντε (5) μθνϊν, ςε βάροσ των 
ανταποδοτικϊν τελϊν. 

ΑΔΑ: 6ΣΥΞΩΕΩ-82Η





 
 Απόσπασμα από το Πρακτικό 14/03-05-2018 της Οικονομικής Επιτροπής τοσ Δήμοσ Ιωαννιτών 

[4] 
 
 

 

3) Στθν ζγκριςθ  των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ςυνζταξε το τμιμα  Κακαριότθτασ, 

Ανακφκλωςθσ. 

4) Στθν ζγκριςθ των  ςυνθμμζνων όρων  του διαγωνιςμοφ οι οποίοι αποτελοφν αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.   

Η Οικονομικι Επιτροπι μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε 
υπόψθ τθσ:  
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4.Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2018. 
5.Τθν ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 
Ιωαννιτϊν κ. Σωτιρθ Σπυριδάκθ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  
1) Εγκρίνει το πρωτογενζσ αίτθμα με αρ. πρωτ.: 24784/1392/3-5-2018 αναρτθμζνο 

ςτο Μθτρϊο (ΑΔΑΜ: 18REQ003032868 2018-05-03) για τθν υπθρεςία «Αποκομιδι 

Απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου». 

2) Εγκρίνει τθ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ και διακζτει πίςτωςθ θ οποία 
ανζρχεται  ςε 49.600,00 € ςε βάροσ του ΚΑ: 20.6142.011, του Προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Διμου Ιωαννιτϊν για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 
υπθρεςίασ «Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου» διάρκειασ πζντε (5) 
μθνϊν, ςε βάροσ των ανταποδοτικϊν τελϊν. 

3) Εγκρίνει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ςυνζταξε το τμιμα  Κακαριότθτασ, 

Ανακφκλωςθσ. 

4) Εγκρίνει τουσ ςυνθμμζνουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ οι οποίοι αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.   

 
Θ  παροφςα απόφαςθ  ζλαβε αφξοντα  αρικμό 291/2018. 

 
                  Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 
 

Θ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
(Ακολουκοφν  υπογραφζσ) 

 
 

             Ακριβζσ   Απόςπαςμα                          
                     Ο  Πρόεδροσ   
       τθσ  Οικονομικισ  Επιτροπισ                                         
 
 
                  Θωμάσ  Γιωτίτςασ 
              Α Ν Σ Ι Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο   
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ΟΡΟΛ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ ΚΑΛ ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ ΓΛΑ ΣΘΝ ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ  ΤΝΟΠΣΛΚΟΤ ΔΘΜΟΛΟΤ 

ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ, ΓΛΑ ΣΘ ΓΕΝΛΚΘ ΤΠΘΡΕΛΑ ΜΕ ΣΛΣΛΟ «ΑΠΟΚΟΜΛΔΘ ΑΠΟΡΡΛΜΜΑΣΩΝ ΣΘΝ Δ.Ε. 
ΜΠΛΗΑΝΛΟΤ» ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΠΕΝΣΕ (5) ΜΘΝΩΝ, ΜΕ ΚΡΛΣΘΡΛΟ ΑΝΑΚΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ 

ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΕΛ ΣΘ ΣΛΜΘ. 
 

           Συνοπτικό Διαγωνιςμό για τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν υπθρεςία με τίτλο «Αποκομιδι 
απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου» ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 49.600,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ.  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διμου, τθν ……../……/…………..2018 και 
ϊρα 9:00π.μ. ςτο Δθμαρχιακό Κατάςτθμα, Ρλατεία Ανδρζα Ραπανδρζου 5, ςτα Ιωάννινα.  
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ενϊπιον τθσ επιτροπισ ι να αποςτείλουν τισ ζγγραφεσ 
προςφορζσ τουσ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, οδόσ Καπλάνθ 9 
(Ρρωτόκολλο Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν) ςτα Ιωάννινα, το αργότερο μζχρι και τθν προθγοφμενθ 
τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι τθν ……………………………………. 2018 και ϊρα 14:00. 
Ρροςφορά που κατατίκεται μετά τθν ϊρα αυτι είναι εκπρόκεςμθ, κρίνεται απαράδεκτθ και επιςτρζφεται 
χωρίσ να αποςφραγιςτεί.  
Ρροςφορζσ, οι οποίεσ υποβλικθκαν ι ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν επιςτρζφονται και αυτζσ ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ και τα 
παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ 
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΟΙ  ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΤΗΜΑ  Α 

2 Τ.Ε.Υ.Δ. ΡΑΑΤΗΜΑ  Β 

3 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ  ΡΑΑΤΗΜΑ  Γ 

4 ΜΕΛΕΤΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ) 
ΚΑΙ  ΕΝΤΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΡΑΑΤΗΜΑ  Δ 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΡΑΑΤΗΜΑ  Ε 

Επιςθμαίνεται ότι οι διευκρινίςεισ επί των τικζμενων ερωτθμάτων υποψιφιων ςυμμετεχόντων ςτο 
διαγωνιςμό, όςον αφορά ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, παρζχονται εγγράφωσ από τθν Υπθρεςία 
μασ ςε όςουσ ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυμμετοχισ. Κανζνασ υποψιφιοσ δε μπορεί ςε οποιαδιποτε 
περίπτωςθ, να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ 
όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  
Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ ι μθ 
των όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ 
υπαναχϊρθςθσ τθσ από τθν εν λόγω εργαςία ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ 
αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ Υποψθφίουσ.  
Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και υποβολι των Ρροςφορϊν από τουσ 
Υποψιφιουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματόσ τουσ, τουσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου και θ Ανακζτουςα Αρχι δε 
φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ.  
Η παροφςα Διακιρυξθ κα αναρτθκεί:  
1. ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου  www.ioannina.gr.  
3. ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 
Ρροςταςίασ Καταναλωτι.  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ –
ΑΡΟΘΗΚΗΣ 
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Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από το Τμιμα Ρρομθκειϊν και 
Διαχείριςθσ Υλικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν τθλ:2651361390, fax 2651074441, Email: 
sarakatsanou@ioannina.gr. 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Α 
 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΛ ΔΛΑΚΘΡΤΞΘ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ 
 

 
Άρκρο 1 : Αντικείμενο διαγωνιςμοφ  

1.1. Γενικά 
Ανακζτουςα Αρχι (Εργοδότθσ): Διμοσ Ιωαννιτϊν, Ρλατεία Ανδρζα Ραπανδρζου 5, Τ.Κ. 45 221, 

Ιωάννινα, ΑΦΜ 997908926, ΑϋΔ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, τθλ. 2651361100, fax 2651074441, ιςτοςελίδα 
www.ioannina.gr 

Υπθρεςία Ραρακολοφκθςθσ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ: Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 
Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου Διμου Ιωαννιτϊν 

1.2. Αντικείμενο εργαςίασ 
Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςδιορίηεται ςτθ Διακιρυξθ τθσ παροφςασ μελζτθσ και αφορά 

ςτθν αποκομιδι των απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου του Διμου Ιωαννιτϊν. Τα 
απορρίμματα που κα ςυλλζγονται κα είναι όςα περιγράφονται με τον κωδικό 20 000 ςτον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλιτων (Ραράρτθμα ΙΒ τθσ ΚΥΑ αρικ. Η.Ρ. 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ Βϋ1909) 
«Μζτρα και όροι για τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων. Εκνικόσ και Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ 
Διαχείριςθσ») δθμοτικά ςτερεά απόβλθτα, δθλαδι οικιακά απόβλθτα και παρόμοια απόβλθτα από 
εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, βιομθχανίεσ και ιδρφματα, περιλαμβανομζνων μερϊν χωριςτά 
ςυλλεγζντων.  
 Ο ανάδοχοσ δεν κα πραγματοποιεί αποκομιδι ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ςυςκευαςιϊν), που 
κα τοποκετοφνται ςε χωριςτοφσ ειδικοφσ κάδουσ. Η ςφμβαςθ δεν αφορά υπθρεςία αποκομιδισ 
ογκωδϊν για καμία περιοχι. Δεν κα γίνεται αποκομιδι αδρανϊν και υλικϊν κατεδαφίςεων, οφτε 
αποκομιδι ειδικϊν αποβλιτων, όπωσ αποβλιτων θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, 
μπαταριϊν, ελαςτικϊν κλπ. Τα απορρίμματα που κα ςυλλζγονται πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να 
γίνονται αποδεκτά ςτουσ χϊρουσ διάκεςθσ απορριμμάτων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ λειτουργίασ 
τουσ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει είναι ενιμεροσ για τουσ όρουσ λειτουργίασ του χϊρου διάκεςθσ ςτερεϊν 
αποβλιτων. Απαγορεφεται θ ςυλλογι επικίνδυνων, μολυςματικϊν και ραδιενεργϊν αποβλιτων. Ο 
ανάδοχοσ κα φροντίηει για το πλφςιμο των κάδων με ειδικό όχθμα (καδοπλυντιριο), μία φορά το 
μινα.  
 Μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Διμου για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ προσ τον 
Ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ. Το ςυμφωνθτικό 
κα υπογράψει για λογαριαςμό του Διμου ο Διμαρχοσ Ιωαννίνων. 

1.3. Σόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ 
Ωσ χϊροσ ςυμβατικισ εργαςίασ και άμεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν του ανάδοχου ορίηονται όλεσ οι 

κατοικθμζνεσ και μθ περιοχζσ, τα οικοδομικά τετράγωνα, οδοί, πλατείεσ, λοιποί κοινόχρθςτοι χϊροι που 
είναι αποκθκευμζνα απορρίμματα εντόσ των τυποποιθμζνων κάδων απορριμμάτων που ζχουν τοποκετθκεί 
ι και εντόσ ειδικοφ τφπου αδιαφανϊν ςακουλϊν που κα τοποκετοφνται ςε προκακοριςμζνα ςθμεία ςτισ 
άκρεσ του δρόμου. Ακόμθ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πραγματοποιεί τθν αποκομιδι των 
απορριμμάτων ςτισ κζςεισ που κα υποδειχκοφν και τοποκετθκοφν από τον Διμο κάδοι απορριμμάτων είτε 
από οποιαδιποτε άλλα ςθμεία κα του υποδείξει ο Διμοσ, που θ τοποκζτθςθ κάδων είναι αδφνατθ.  Σε αυτά 
τα ςθμεία που κα οριςτοφν, τα απορρίμματα κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα ςε πλαςτικι ςακοφλα 
προδιαγραφϊν. 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν από τον Ανάδοχο περιγράφονται αναλυτικά:  
Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου 
Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα πζντε (5) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου: Τοπικζσ/Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ Αμπελειάσ, Αςβεςτοχωρίου, 

Κόντςικασ, Κοςμθράσ, Μανολιάςθσ, Μπιηανίου και Ρεδινισ (Ζδρα Δθμ. Ενότθτασ). 

Η αποκομιδι των απορριμμάτων κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  
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Α) Τοπικζσ/Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ Αμπελειάσ, Αςβεςτοχωρίου, Κόντςικασ, Κοςμθράσ, 

Μανολιάςθσ και Μπιηανίου: Δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα τουσ χειμερινοφσ μινεσ (01.10 ωσ και 

31.03) και τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα για τουσ κερινοφσ μινεσ (01.04 ωσ και 30.09). 

Β)  Δθμοτικι Κοινότθτα Ρεδινισ: Ρζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου.  

Ωσ χϊροσ διάκεςθσ των απορριμμάτων κα είναι ο Χ.Υ.Τ.Α. Ελλθνικοφ Νομοφ Ιωαννίνων.  

1.4. Επιςθμάνςεισ 
Θα γίνεται αποκομιδι δθμοτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων από το ςφνολο των τροχιλατων κάδων 

μθχανικισ αποκομιδισ, κάκε χωρθτικότθτασ, που βρίςκονται τοποκετθμζνοι ι πρόκειται να 

τοποκετθκοφν από το Διμο ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των περιοχϊν που καλφπτει θ ςφμβαςθ. Θα 

ςυλλζγονται επίςθσ απορρίμματα εκτόσ κάδων, ςυςκευαςμζνα ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ και κα 

κακαρίηεται ο χϊροσ γφρω από τουσ κάδουσ από τα μικροαπορρίμματα. Ο Ανάδοχοσ κα φροντίηει για 

το πλφςιμο των κάδων με ειδικό όχθμα (καδοπλυντιριο), μία φορά το μινα.  

Δεν κα πραγματοποιείται ςυλλογι από τουσ ειδικοφσ κάδουσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

(ςυςκευαςιϊν). Επίςθσ, δεν κα πραγματοποιείται ςυλλογι ογκωδϊν ςτερεϊν αποβλιτων, ειδικϊν 

αποβλιτων όπωσ απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ 

και μεταχειριςμζνα ελαςτικά, οφτε ςυλλογι αδρανϊν υλικϊν και υλικϊν κατεδαφίςεων.  

Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει τθ Σφμβαςθ ςτο τζλοσ κάκε μινα λειτουργίασ, από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ  αποηθμίωςθ του Αναδόχου. Για να γίνει αυτό κα 

πρζπει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τον ανάδοχο ζνα μινα πριν.  

1.5. τοιχεία ςφμβαςθσ 
Τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:  

1) Η ςφμβαςθ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ (Διμοσ Ιωαννιτϊν) και του Αναδόχου 
2) Η παροφςα διακιρυξθ 
3) Η οικονομικι προςφορά του Αναδόχου 
4) Η τεχνικι προςφορά του Αναδόχου 
5) Η Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
6) Η Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
7) Το Τιμολόγιο Μελζτθσ 
8) Ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
9) Η Τεχνικι Ρεριγραφι 

 
Άρκρο 2 : Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν :  
(α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου ι διμερείσ ςχετικζσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ.  
(β) ενϊςεισ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον δραςτθριοποιοφνται 
επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ  
(γ)  ςυνεταιριςμοί, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ  
(δ) κοινοπραξίεσ προςφερόντων, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ 
παροφςθσ  

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου 
να υποβάλουν προςφορά. Η επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν 
κατακυρωκεί ςε αυτι ο διαγωνιςμόσ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 
ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία επί ποινι αποκλειςμοφ, ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 
ςυμπράξεισ αυτϊν που:  
i. Διακζτουν Άδεια Συλλογισ και Μεταφοράσ μθ Επικινδφνων Στερεϊν Αποβλιτων για τθν Ρεριφζρεια 
Ηπείρου. 
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ii. Διακζτουν πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 για το αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να 
ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 
iii. Διακζτουν πιςτοποιθτικό ISO 14001:2004 ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ για το αντικείμενο 
του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει 
να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 
iv. Διακζτουν πιςτοποιθτικό ΟΗSAS 18001:2007 για τθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ των 
εργαςιϊν για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν 
αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα.  
v. Tο φψοσ του ςυνολικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά μζςο όρο για το ανωτζρω 
χρονικό διάςτθμα, είναι ίςο ι μεγαλφτερο με το 1/10 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ παροφςασ 
υπθρεςίασ, χωρίσ το ΦΡΑ και το δικαίωμα προαίρεςθσ. τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ. 

 
Άρκρο 3: Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορών 

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, ζγγραφθ 
προςφορά μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο πρωτόκολλο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του 
Διμου Ιωαννιτϊν, το αργότερο μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
δθλαδι τθν ……. /……/ 2018 και ϊρα 14:00 μ.μ., ι να τθν κατακζςουν ενϊπιον τθσ επιτροπισ τθν 
……../……/…………..201….. και ϊρα 09:00π.μ. ςτο  Δθμαρχιακό Κατάςτθμα, Ρλατεία Ανδρζα Ραπανδρζου 5, 
ςτα Ιωάννινα Τ.Κ. 45221. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψθ προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε 
ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτο Διμο ζγκαιρα. Οι προςφορζσ αυτζσ κα επιςτρζφονται 
ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.  

 
Άρκρο 4:  Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών 

4.1.  Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι 
(120) θμερών, που υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ 
και για τον χρόνο που αποδζχκθκαν οι ςυμμετζχοντεσ να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν 
παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το 
επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 
4.2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ, 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
4.3.  Η παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
ιτοι 120 μζρεσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι 
κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν 
τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
4.4.  Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του αρ.97 του Ν.4412/16. 
 

Άρκρο 5 : Κατάρτιςθ και περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ- Γλώςςα διαδικαςίασ 
Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, ςφμφωνα με το αρ.92 

του Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τα 
ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια.  

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει κατά τθν κατάκεςι του να ςυνοδεφεται από αίτθςθ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτθν οποία ο προςφζρων αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Σε 
περίπτωςθ που κατά τα ςτάδια διενζργειασ του διαγωνιςμοφ πρόκειται να παραςτακεί εξουςιοδοτθμζνοσ 
εκπρόςωπόσ του, θ ανωτζρω αίτθςθ κα πρζπει να αναφζρει και τα ςτοιχεία αυτοφ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν 
τελευταία περίπτωςθ, ο εκάςτοτε εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ οφείλει κατά το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ 
που κα παρευρεκεί να κατακζςει ιδιοχείρωσ ςτθν επιτροπι παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.  
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Αvτιπρoςφoρζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν γίνονται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του 
διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά 
του, ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». 
Σε αντίκετθ περίπτωςθ, δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Η 
Ανακζτουςα Αρχι δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ 
ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.  

Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων αςκείται, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 28/2015.  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι 
προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από 
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια 
υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που 
αφορά αλλοδαπι επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα “Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι 
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων.  

Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν 
επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία 
διερμθνζων. 

Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (ςε όλεσ τισ βακμίδεσ 
τθσ) και του αναδόχου κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν Υπθρεςία. 

Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, και μζςα 
ςε καλά ςφραγιςμζvo φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτov oπoίo κα αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 

ΡΟΣΦΟΑ 

Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: Διμοσ Ιωαννιτϊν, Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ No: ………../………../…-12-2018 (αναγράφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, θ απόφαςθ 

ζγκριςθσ των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ ι άλλο διακριτικό γνϊριςμα αναφοράσ τθσ διακιρυξθσ) 

Για τθν επιλογι αναδόχου για τθν υπθρεςία: Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι 

Ενότθτα Μπιηανίου 

Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ:  ………….. 

Στοιχεία Αποςτολζα (Ρροςφζροντοσ): 

• επωνυμία, 

• διεφκυνςθ, 

• αρικμόσ τθλεφϊνου, 

• αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax), 

• θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 
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«ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΛΧΚΕΛ ΑΠΟ ΣΘΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΛΚΘ ΤΠΘΡΕΛΑ Ι ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΛΘΠΣΘ - ΝΑ ΑΝΟΛΧΣΕΛ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ» 

 
Εντόσ του κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ :  

α. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ», ο οποίοσ περιζχει 
τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ παραρτιματοσ δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (αρ.93 του 
Ν.4412/16).  
β. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», ο οποίοσ περιζχει τα 
ζγγραφα και ςτοιχεία που αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 7 του παρόντοσ παραρτιματοσ (αρ.94 του 
Ν.4412/16). 
γ. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», ο οποίοσ περιλαμβάνει 
τα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 8 του παρόντοσ 
παραρτιματοσ (αρ.95 του Ν.4412/16) . 
Οι ανωτζρω χωριςτοί φάκελοι φζρουν εξωτερικά τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
 

Άρκρο 6:  Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
Εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τοποκετοφνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτζρω : 
 

Α.  υμπλθρωμζνο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.) άρκρου 79 παρ. 4 
Ν.4412/2016 (Α 147), βλ. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β 
 
Β.  Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 
οποία : 
1.αναγράφεται ο διαγωνιςμόσ (αρικμόσ Διακιρυξθσ) ςτον οποίο ςυμμετζχουν και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ (120 θμζρεσ) 
2.δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τθσ οποίασ 
ζλαβαν γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 
3.δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι 
 
Γ.1. Παραςτατικό εκπροςώπθςθσ φυςικών προςώπων : 

 Εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 93 περ. δδ 
του Ν. 4412/2016,απαιτείται ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για 
το γνιςιο τθσ υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι.  
Γ.2.  Παραςτατικά εκπροςώπθςθσ νομικών προςώπων : 

 Ρρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.), απόφαςθ των διαχειριςτϊν (ςε 
περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) ι απόφαςθ του δεςμεφοντοσ φυςικοφ προςϊπου ι οργάνου, κάκε 
προςφζροντοσ για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό, για τον οριςμό του νομίμου εκπροςϊπου 
κακϊσ και του τυχόν αντικλιτου του ςτο διαγωνιςμό (εκτόσ εάν θ εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του 
υπογράφοντοσ απορρζει από το καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που ζχει δθμοςιευκεί κατά τισ κείμενεσ 
διατάξεισ). 

 
Στθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ προςκομίηεται το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ κοινοπραξίασ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ, πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ 
των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) θ οποία κα αναφζρει: 
i. τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, 
ii. τθν ζγκριςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ τα οποία κα αναφζρονται 
ονομαςτικά, 
iii. το μζροσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν (ποςοςτό ςυμμετοχισ) που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
iv. τον οριςμό νομίμου εκπροςϊπου για το διαγωνιςμό ι τον οριςμό κοινοφ νομίμου εκπροςϊπου τθσ 
ζνωςθσ για το διαγωνιςμό και τον τυχόν οριςμό αντικλιτου τθσ ζνωςθσ για το διαγωνιςμό με πλιρθ 
ςτοιχεία επικοινωνίασ, 
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v. τον Συντονιςτι/ επικεφαλισ τθσ ζνωςθσ, 
vi. ότι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ που υπζβαλαν προςφορά ευκφνονται αλλθλεγγφωσ, αδιαιρζτωσ και εισ ολόκλθρο 
ζκαςτο ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
vii. ότι ςε περίπτωςθ που επιλεγοφν ωσ Ανάδοχοι, κα ςυςτιςουν, εφόςον τουσ ηθτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, κοινοπραξία, 
viii. ότι θ κοινοπραξία κα ςυςτακεί με ςκοπό τθν προμικεια που προβλζπει θ παροφςα διακιρυξθ 
διαγωνιςμοφ, ι θ εταιρεία κα ςυςτακεί με ςκοπό μεταξφ άλλων τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ που προβλζπει 
θ παροφςα διακιρυξθ διαγωνιςμοφ, και θ ςφμβαςθ κα υπογραφεί μετά τθν ζκδοςθ αρικμοφ φορολογικοφ 
μθτρϊου από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι, 
ix. ότι τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ κα είναι αλλθλεγγφωσ, εξ ολοκλιρου και εξ αδιαιρζτου υπεφκυνα για τθν 
τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Δ. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ ωσ ακολοφκωσ : 
1. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι Εταιρείασ Περιοριςμζνθσ 
Ευκφνθσ (ΕΠΕ) : 
α) αντίγραφο από το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι τελευταίο 
ιςχφον καταςτατικό τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο ΦΕΚ. 
β) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να προκφπτει θ 
αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο 
και τα όργανα διοίκθςθσ αυτισ, με ανάλογθ μνεία ςτα αντίςτοιχα ΦΕΚ. 
2. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι ΕΕ) : 
α) Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων 
των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του τελευταίου ςε ιςχφ καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ. 
β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 
3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα : 
α) Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με αυτά που 
αναφζρονται ςτισ ανωτζρω υποπαραγράφουσ τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι 
λειτουργίασ τουσ και από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα 
προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ και 
ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. 
β) Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό από αυτά που ηθτοφνται 
πιο πάνω, ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ,αυτό μπορεί να αντικακίςταται από 
ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου ι, ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι 
υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και 
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Η υποχρζωςθ αυτι 
αφορά όλεσ τισ πιο πάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. 
4. Για φυςικά πρόςωπα: 
Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία, κακϊσ και τισ μεταβολζσ του. 
5 . Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξίεσ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν 
προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προςφζροντα που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 
► Διευκρίνιςθ :Οι  ανωτζρω υπεφκυνεσ  δθλϊςεισ  μπορεί να φζρουν  θμερομθνία εντόσ του διαςτιματοσ 
από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν και  απαιτείται βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ. 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τισ ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
υπογράφουν : 
α) οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Ρ.Ε. 
β) ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι 
Α.Ε. 
γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 
δ) όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ, θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται από τον Ρρόεδρο του 
Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ. 
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ε) όταν προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ αφορά κάκε μζλοσ που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 
θμείωςθ1: Η υποχρζωςη υποβολήσ υπεφθυνησ δήλωςησ περί μη ζκδοςησ τελεςίδικησ καταδικαςτικήσ 
απόφαςησ αφορά ςε κάθε πρόςωπο που είναι μζλοσ του διοικητικοφ, διευθυντικοφ ή εποπτικοφ οργάνου 
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ή ζχει εξουςία εκπροςϊπηςησ, λήψησ αποφάςεων ή ελζγχου ςε αυτό.  
Η υποχρζωςη του προηγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνησ ευθφνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. και Ε.Ε.), 
τουσ διαχειριςτζσ,  
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευθφνοντα Σφμβουλο, καθϊσ και όλα τα μζλη του 
Διοικητικοφ Συμβουλίου.  
 

Άρκρο 7:  Περιεχόμενο φακζλου τεχνικισ προςφοράσ  
Στο φάκελο τθσ Τεχνικισ προςφοράσ τοποκετοφνται τα ακόλουκα ζγγραφα και δικαιολογθτικά:  

α.  Πιςτοποιθτικά διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ 
(εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί 
από διαπιςτευμζνο φορζα.. 
β.  Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2004 ςυςτιματοσ 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ 
επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα.. 
γ.  Πιςτοποιθτικό για τθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ ΟΗSAS 18001:2007 για τθν τιρθςθ 
κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαςιϊν για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και 
μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 
φορζα.. 
δ.  Άδεια υλλογισ και Μεταφοράσ μθ Επικινδφνων Στερεϊν Αποβλιτων για τθν Ρεριφζρεια Ηπείρου, ςε 
ευκρινζσ φωτοαντίγραφο. 
ε.  Για τον μθχανολογικό εξοπλιςμό, ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει κατά τθν θμερομθνία πρόςκλθςθσ 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ να κατζχει το 100% του απαιτοφμενου ελάχιςτου εξοπλιςμοφ ςε 
είδοσ και ποςότθτα, ιτοι: (Α) Ζνα (1) τουλάχιςτον απορριμματοφόρο όχθμα μεικτοφ φορτίου τουλάχιςτον 16 
τόνων, με ςφςτθμα ςυμπίεςθσ τφπου πρζςασ ι τφπου περιςτρεφόμενου τυμπάνου και με μθχανιςμό 
ανφψωςθσ κάδων. Τοφτο κα αποδεικνφεται με τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 
i. Τιμολόγια αγοράσ οχθμάτων, άδειεσ κυκλοφορίασ ι άλλο νόμιμο παραςτατικό (προςκομίηονται ακριβι 
αντίγραφα). Γίνονται δεκτζσ και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κατοχισ του εξοπλιςμοφ.  
ii. Σφντομθ τεχνικι περιγραφι του εξοπλιςμοφ, από μθχανικό.  
ςτ.  Για το προςωπικό, ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να 
απαςχολιςει το 100% του απαιτοφμενου ελάχιςτου προςωπικοφ ςε ειδικότθτεσ και αρικμό, ιτοι: 
Τουλάχιςτο ζναν (1) οδθγό Γϋ κατθγορίασ και τουλάχιςτον δφο (2) άτομα εργατικό προςωπικό.  
Τοφτο κα αποδεικνφεται με τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:  
i. Υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου για το προςωπικό που κα απαςχολιςει για τθν παροχι τθσ 
υπθρεςίασ, ςε ειδικότθτεσ και αρικμό, ιτοι: Τουλάχιςτο ζναν (1) οδθγό Γϋ κατθγορίασ και τουλάχιςτον δφο 
(2) άτομα εργατικό προςωπικό. Στθν ίδια διλωςθ κα δθλϊνει επιπλζον ότι κα καταβάλει το ςφνολο των 
νόμιμων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςτο προςωπικό αυτό.  
ii. Επικυρωμζνα αντίγραφα επαγγελματικϊν διπλωμάτων οδιγθςθσ.  
 

Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 
τοποκετθκοφν ςτο κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηεται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με 
τισ ίδιεσ ενδείξεισ.  

Στα περιεχόμενα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να 
εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία.  
 

Άρκρο 8:  Περιεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ  
Η οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ  με ςυμπλιρωςθ  από  τουσ 

ςυμμετζχοντεσ των εντφπων των οικονομικϊν προςφορϊν που επιςυνάπτονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ  
Η τιμι προςφοράσ δίνεται ςε ευρϊ ανά μινα. Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν το ςφνολο των 

επιβαρφνςεων (νόμιμεσ κρατιςεισ και ειςφορζσ υπζρ τρίτων και λοιπζσ ςχετικζσ δαπάνεσ), μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 
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Στο φάκελο τθσ Οικονομικισ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ μόνο τα οικονομικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Σε περίπτωςθ φπαρξθσ διαφορϊν μεταξφ των αντιτφπων τθσ οικονομικισ προςφοράσ ιςχφουν τα 
αναγραφόμενα ςτο αντίτυπο που φζρει τθν ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ». Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από πρoθγoφμεvθ γvωμoδότθςθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. 

Σε περιπτϊςεισ προϊόντων – υπθρεςιϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν οικεία 
κζςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ». Εάν ζχει παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ, ακόμθ και 
αν δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ», κεωρείται αμαχιτωσ ότι τα αντίςτοιχα προϊόντα ι υπθρεςίεσ ζχουν 
προςφερκεί δωρεάν.  

Ρροςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Οι προςφορζσ 
υποβάλλονται για το ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. Οι προςφορζσ δεν πρζπει  να  ζχουν ξφςματα, 
ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ.  

Η Οικονομικι Επιτροπι  διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν (ιδίωσ όταν αυτζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ 
για το αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθ υπθρεςίασ), οι δε πάροχοι υποχρεοφνται να παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά 
και να διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο 
αρ.88 του ν.4412/16.  
 

Άρκρο 9:  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορών  - Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου  
9.1. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια, από τθν Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
και τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι), παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων 
ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.  
9.2. Η Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ώρα που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  
9.3.  Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

Μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ. Μονογράφονται οι φάκελοι με τισ ενδείξεισ 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά».  

Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και μονογράφονται τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ. Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ δε γίνουν αποδεκτά, δεν 
αποςφραγίηεται ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.  

Για τισ προςφορζσ, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζγιναν αποδεκτά, αποςφραγίηονται 
οι φάκελοι των τεχνικϊν προςφορϊν, μovoγράφovται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι όλα τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά ανά φφλλο (εκτόσ από τα 
prospectus). Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ.  

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, 
για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και 
των τεχνικϊν προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται, εφόςον δεν αςκθκεί ζνδικο μζςο 
κατά τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ι εφόςον ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ 
ζνςταςθσ κατ’ αυτισ ι ζχει υποβλθκεί παραίτθςθ από τυχόν άςκθςθ ζνςταςθσ.  

Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμζνθ να επιτρζψει τθν πρόςβαςθ των διαγωνιηομζνων ςτα ζγγραφα που 
υποβλικθκαν ςτον διαγωνιςμό, με επιτόπιο ζλεγχο των εγγράφων και λιψθ φωτοαντιγράφων των 
απαραίτθτων κατά τουσ αιτοφντεσ εγγράφων με δαπάνεσ τουσ. 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό α) όςων υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ 
και των υποβλθκζντων αυτϊν δικαιολογθτικϊν και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, β) των ςτοιχείων 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, γ) των οικονομικϊν προςφορϊν και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν. 

Η κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον διαγωνιηόμενο με τθ χαμθλότερθ τιμι εκ των διαγωνιηομζνων  
των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ 
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τθσ διακιρυξθσ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν 
ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν 
των οικονομικϊν φορζων (άρκρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/16, θ προκεςμία 
άςκθςθσ τθσ οποίασ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςι τθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. 

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν- Διαχείριςθσ Υλικοφ – Αποκικθσ, κοινοποιεί 
αμζςωσ τθν απόφαςθ ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό 
ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαςθ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 
 

Άρκρο 10:  Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ  
Μετά τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου, με τθν ανωτζρω απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ, κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο ζγγραφθ πρόςκλθςθ να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 
δζκα(10) θμερϊν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, τα 
αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογθτικά όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 80 του Ν. 4412/2016, τα 
οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 
4412/2016: 
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με 
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα ακόλουκα αδικιματα: 

Α1) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

Α2) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
τθσ ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 
54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

Α3) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Α' 48), 

Α4) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ 
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

Α5) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

Α6) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ 
και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 
1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).  
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Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ 
του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό. 

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αναλόγωσ τθσ νομικισ μορφισ που ζχουν 
αφορά και τουσ: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 

αβ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, τον Ρρόεδρο, κακϊσ 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

αγ) ςτισ περιπτϊςεισ ςυνεταιριςμϊν τον Ρρόεδρο.  
β. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ για τισ παραγράφουσ 2 και 4 περίπτωςθ β' του άρκρου 73 του 
Ν.4412/2016, εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 
ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει 
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου 
το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παράγραφοσ 
1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ 
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 και ςτθν 
περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται 
διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του 
Ν.4412/2016. 
 γ. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα 
δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτιν προςωπικό. 
δ. Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμών κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) που ο 
προςωρινόσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ 
και επικουρικισ) κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ, και δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ 
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν 
εκνικι νομοκεςία . 
 ε. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ 
ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεώςεισ του κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του. 
ςτ. Πιςτοποιθτικό δθμοτικισ ενθμερότθτασ από τον Διμο Ιωαννιτϊν και τον Διμο τθσ ζδρασ. 
η. Πιςτοποιθτικό /βεβαίωςθ του οικείου επιμελθτθρίου με πιςτοποίθςθ τθσ εγγραφισ για το ςυγκεκριμζνο 
επάγγελμα ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από δθμόςια αρχι που να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ 
πριν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό.  

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτο εξωτερικό τα δικαιολογθτικά των παραγράφων ε και ςτ του 
παρόντοσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι. 
θ. Άδεια υλλογισ και Μεταφοράσ μθ Επικινδφνων Στερεϊν Αποβλιτων για τθν Ρεριφζρεια Ηπείρου. 
κ.  Τπεφκυνθ Διλωςθ περί του ότι θ επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντα νομικοφ προςϊπου δεν λειτουργεί υπό 
κακεςτϊσ νομικϊν περιοριςμϊν.  
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ι. Τπεφκυνθ Διλωςθ προςωρινοφ αναδόχου ότι δεν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι του ςε διαγωνιςμοφσ 
δθμοςίου ι και από οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.  
ια. Πιςτοποιθτικά διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ 
ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από 
διαπιςτευμζνο φορζα.. 
ιβ. Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO 14001:2004 για το αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να 
ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα.. 
ιγ. Πιςτοποιθτικό για τθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαςιών κατά ΟΗSAS 18001:2007 για 
το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το 
οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα.. 
ιδ. Δφο τουλάχιςτον βεβαιώςεισ καλισ εκτζλεςθσ από ΟΤΑ τθν τελευταία πενταετία. 
ιε. Λςολογιςμοφσ τθσ τελευταίασ πενταετίασ (ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ιςολογιςμϊν, επικυρωμζνα 
φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων), από τα οποία κα προκφπτει ότι το φψοσ του 
ςυνολικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά μζςο όρο για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα, είναι 
ίςο ι μεγαλφτερο με το 1/10  τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ παροφςασ υπθρεςίασ, χωρίσ το ΦΡΑ και το 
δικαίωμα προαίρεςθσ. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ πενταετίασ κα υποβάλει 
ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ δθλϊςεισ για όςο χρόνο λειτουργεί. 
ιςτ. Για τον μθχανολογικό εξοπλιςμό, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει κατά τθν θμερομθνία πρόςκλθςθσ 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ να κατζχει το 100% του απαιτοφμενου ελάχιςτου εξοπλιςμοφ ςε 
είδοσ και ποςότθτα, ιτοι: (Α) Ζνα (1) τουλάχιςτον απορριμματοφόρο όχθμα μεικτοφ φορτίου τουλάχιςτον 16 
τόνων, με ςφςτθμα ςυμπίεςθσ τφπου πρζςασ ι τφπου περιςτρεφόμενου τυμπάνου και με μθχανιςμό 
ανφψωςθσ κάδων. Τοφτο κα αποδεικνφεται με τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 
i. Τιμολόγια αγοράσ οχθμάτων, άδειεσ κυκλοφορίασ ι άλλο νόμιμο παραςτατικό (προςκομίηονται ακριβι 
αντίγραφα). Γίνονται δεκτζσ και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κατοχισ του εξοπλιςμοφ.  
ii. Σφντομθ τεχνικι περιγραφι του εξοπλιςμοφ, από μθχανικό.  
ιη. Για το προςωπικό, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να 
απαςχολιςει το 100% του απαιτοφμενου ελάχιςτου προςωπικοφ ςε ειδικότθτεσ και αρικμό, ιτοι: 
Τουλάχιςτο ζναν (1) οδθγό Γϋ κατθγορίασ και τουλάχιςτον δφο (2) άτομα εργατικό προςωπικό.  
Τοφτο κα αποδεικνφεται με τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:  
i. Υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου για το προςωπικό που κα απαςχολιςει για τθν παροχι τθσ 
υπθρεςίασ, ςε ειδικότθτεσ και αρικμό, ιτοι: Τουλάχιςτο ζναν (1) οδθγό Γϋ κατθγορίασ και τουλάχιςτον δφο 
(2) άτομα εργατικό προςωπικό. Στθν ίδια διλωςθ κα δθλϊνει επιπλζον ότι κα καταβάλει το ςφνολο των 
νόμιμων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςτο προςωπικό αυτό.  
ii. Επικυρωμζνα αντίγραφα επαγγελματικϊν διπλωμάτων οδιγθςθσ.  
θμειώνεται ότι, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει 
ονομαςτικι κατάςταςθ του εργατικοφ προςωπικοφ που κα απαςχολιςει και τθν αναγγελία των ςχετικών 
ςυμβάςεων.  

 
Πςον αφορά τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ιςχφουν όςα αναφζρονται ανωτζρω ςτα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ. 
 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο 
για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι, ι αν από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/16, τότε ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ 
τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.  
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, ι αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 
και 74 του Ν.4412/16, τότε θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ κατά τισ ανωτζρω παραγράφουσ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του 
ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 
του Ν. 4412/2016. 

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςε κάκε 
προςφζροντα εκτόσ από τον ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ 
διατάξεισ του παρόντοσ. 
 

Άρκρο 11:  Κρίςθ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ  
11.1.  Η Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει : 
α. Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρεσ τισ ποςότθτεσ ι για μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ ποςότθτεσ 
από τισ αναγραφόμενεσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ.104 του Ν.4412/16. 
β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 103 και 106 του 
Ν.4412/16. 
11.2.  Σφμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 θ υποβολι μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Άρκρο 12:  Τπογραφι τθσ ςφμβαςθσ – Λςχφσ τθσ ςφμβαςθσ  
Ο διαγωνιηόμενοσ που κατακυρϊκθκε θ εργαςία αποκομιδισ υποχρεοφνται εντόσ είκοςι (20) θμερϊν 

από τθν θμερομθνία τθσ ανακοίνωςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
Η ςφμβαςθ καταρτίηεται από τθν υπθρεςία και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Η ςφμβαςθ 
ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν που τθν ςυνοδεφουν και τθν προςφορά του 
μειοδότθ που ζγινε αποδεκτι από τον Διμο, κακϊσ και τισ τυχόν τροποποιιςεισ όρων που και από τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ ζγιναν αποδεκτζσ. Η ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα 
παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ: 
- Τον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
- Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κακϊσ και τα πρόςωπα που δεςμεφουν τουσ ςυμβαλλόμενουσ. 
- Τισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία τυπικζσ διαδικαςίεσ. 
- Τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. 
- Τθν ςυμφωνθκείςα τιμι. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παροχισ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν. 
- Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα και με τθν τεχνικι προςφορά του μειοδότθ. 
- Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ. 
- Τον τρόπο παραλαβισ. 
- Τον τρόπο πλθρωμισ. 
- Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ δθμοπραςίασ. 
- Τον τρόπο επίλυςθσ διαφορϊν. 
- Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ. 
 Η ςφμβαςθ υπογράφεται για τον Διμο από το Διμαρχο. Η ςφμβαςθ τροποποιείται μόνο όταν αυτό 
προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ φςτερα από 
γνωμοδότθςθ των αρμόδιων οργάνων αξιολόγθςθσ.  

Η ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ζχει διάρκεια πζντε (5) μθνϊν 
από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσ του αναδόχου ςτο χϊρο παροχισ τθσ υπθρεςίασ, που κα βεβαιϊνεται 
από τθν Υπθρεςία Ραρακολοφκθςθσ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ με ςχετικό πρωτόκολλο. 

 
Άρκρο 13:  Παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  
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13.1.  Η Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά 
ςτον Ανάδοχο το/τα πρόςωπο/α που κα παρακολουκεί/οφν τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ τθσ 
ςφμβαςθσ και κα καλείται ςτο εξισ «επόπτθσ / ςυντονιςτισ» ι «ομάδα εποπτείασ».  
13.2. Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει προσ 
ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ το ακριβζσ εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
αποκομιδισ, αναφζροντασ τισ θμζρεσ και ϊρεσ που κα εξυπθρετεί κάκε περιοχι, ςε ςυμφωνία με 
όςα αναφζρονται ςχετικά ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ παροφςασ.  
 

Άρκρο 14:  Παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  
14.1.  Ο χρόνοσ παροχισ των υπθρεςιϊν κακορίηεται ςτα άρκρα 12 και 15 τθσ παροφςθσ.  
14.2.  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίηει θ ςφμβαςθ. 
14.3.  Η παραλαβι των υπθρεςιϊν, θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ 
παραλαβισ, γίνεται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 216-221 του Ν. 4412/2016. 
14.4.  Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ και μπορεί να 
καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
14.5.  Ρροβλζπεται τμθματικι παραλαβι, μθνιαίωσ, με τθν ζγκριςθ πρωτοκόλλου τμθματικισ παραλαβισ 
από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ.  
14.6.  Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι και τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που 
αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι και παραδοτζων 
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
14.7.  Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι και παραδοτζων, 
με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 
14.8.  Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, θ οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι 
του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 
14.9.  Ανεξάρτθτα από τθν αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι 
προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που 
πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Η παραπάνω επιτροπι 
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει 
τα ςχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
14.10.  Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι και 
παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία 
που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και ο πάροχοσ των υπθρεςιϊν κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται 
ςτισ προαναφερκείςεσ ποινικζσ ριτρεσ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
14.11.  Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκειασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται 
ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
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Άρκρο 15:  Χρόνοσ και τόποσ παροχισ υπθρεςιών  
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςφζρει τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ υπθρεςίεσ και να 

ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
αποκλίςεων εφαρμόηονται οι προβλεπόμενεσ από τθ κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ.  

Ο ανάδοχοσ, υποχρεοφται ςτθν ζναρξθ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ με τον ανάλογο εξοπλιςμό και 
προςωπικό εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μόλισ εγκαταςτακεί να υποβάλλει ςτθν υπθρεςία παρακολοφκθςθσ 
εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ του Διμου κατάςταςθ που να εμφανίηει τον αρικμό κυκλοφορίασ, τον τφπο και τθν 
χωρθτικότθτα των αυτοκινιτων που κα χρθςιμοποιιςει. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ τθσ 
εργαςίασ κατά δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν πζραν τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ και μετά τθν διαπίςτωςθ 
παρζλευςθσ άπρακτου του διαςτιματοσ αυτοφ ο ανάδοχοσ κακίςταται ζκπτωτοσ και εφαρμόηονται οι 
ανάλογεσ κυρϊςεισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
 Ο Ανάδοχοσ μπορεί να ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ του ζργου υπεργολαβικά ςε τρίτο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο, με τθν προχπόκεςθ ότι αυτό ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτθν προςφορά του κατά τα άρκρα 68 
του Ν.3863/2010 και 58 και 131 του Ν.4412/2016.  

 
Άρκρο 16:  Αμοιβι – Κρατιςεισ – Σρόποι πλθρωμισ  

Ο Ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει από τθν 
Οικονομικι του Ρροςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ 
ςφμβαςθσ υπθρεςίεσ που ζχουν παραςχεκεί ανά μινα. 

Για τθν πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει μθνιαίο Τιμολόγιο, το οποίο 
παραλαμβάνεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου και πιςτοποιεί τθν εκτζλεςθ των ανάλογων 
εργαςιϊν 

 Το είδοσ των εργαςιϊν. 

 Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που ολοκλθρϊκθκαν. 

 Το πλθρωτζο ποςό 

 Ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α. 
Με τθν κατάκεςθ του τιμολογίου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ του: 
1. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 
2. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ι τισ 

αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, 
κλπ), όταν πρόκειται για  νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

3. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ κρατιςεων που πικανόν ορίηουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ' αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε άλλο 

δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 
Διευκρινίηεται ότι: 

(α) Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ 
πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και Συντάξεων, Επαγγελματικϊν, 
Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΡΕΔΜΕΔΕ, TEE κλπ. 

(β) Η ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα καταβάλλεται 
επιπλζον ςτον Ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ. 

(γ)  Σε περίπτωςθ καταλογιςμοφ προςτίμου ςτον Ανάδοχο, το καταλογιςκζν ποςό αφαιρείται από το πλθρωτζο 
ποςό του μθνιαίου τιμολογίου.  

Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου 
τμθματικισ παραλαβισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. 
Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου πζραν του μθνόσ, εφαρμόηονται τα 
οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τόκουσ υπερθμερίασ. 

Η ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά ζξοδα, ζξοδα 
μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα 
λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ, τθσ Ε.Σ.Υ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του) και το εργολαβικό του κζρδοσ μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν. Οι πλθρωμζσ που αναλογοφν ςτα τζλθ απόκεςθσ των απορριμμάτων ςε 
Χ.Υ.Τ.Α. βαρφνουν αποκλειςτικά τον Διμο Ιωαννιτϊν. 
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Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα, ςφμφωνα με τισ υπθρεςίεσ όπωσ 

περιγράφονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, τθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων και ςτα λοιπά ςτοιχεία τθσ 
ςφμβαςθσ με τθν προςκόμιςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του πρωτοκόλλου 
τμθματικισ παραλαβισ. 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα προςαρμοςτεί ανάλογα, ςφμφωνα με τισ παραλθφκείςεσ εργαςίεσ ανά 
μινα, ςφμφωνα με το Τιμολόγιο και ανάλογα αν ζγινε χριςθ τυχόν δικαιϊματοσ προαίρεςθσ. 

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο ζχει το δικαίωμα αν διαπιςτϊςει ότι δεν τθροφνται οι ςυμφωνθκζντεσ όροι 
να κθρφξει με απόφαςι του ζκπτωτο τον ανάδοχο και να διενεργιςει νζα ςε βάροσ του δθμοπραςία κακϊσ 
επίςθσ το δικαίωμα τθσ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του Διμου. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου εξαιτίασ 
ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά κα 
αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό. 
 

Άρκρο 17:  Επίλυςθ διαφορών μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ   
17.1.  Για κάκε πράξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για τθν οποία ο ανάδοχοσ κρίνει ότι είναι βλαπτικι των 
ςυμφερόντων του, ζχει δικαίωμα να αςκιςει ζνςταςθ ενϊπιον του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Το ίδιο δικαίωμα 
ζχει ο ανάδοχοσ, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία ενόσ (1) μθνόσ, δεν αποφαίνεται με 
πράξθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Η ζνςταςθ αςκείται και κατατίκεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν επίδοςθ ςτον ανάδοχο τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ.  
17.2.  Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν ικανοποιθκεί από τθν πράξθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ι αυτό τθν απορρίψει 
ςιωπθλά, δικαιοφται να προςφφγει ςτο Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, κατά τισ διατάξεισ του 
άρκρου 227 του Ν. 3852/2010. 
17.3.  Κάκε αξίωςθ του αναδόχου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά του 
αναδόχου, που δεν ςτθρίηεται ςτθν απόφαςθ τθσ αρμοδίασ αρχισ και για τθν οποία ζγινε προςφυγι ςτα 
αρμόδια δικαςτιρια, παραγράφεται, αν κατά το διάςτθμα τθσ επιδικίασ πζραςε διετία χωρίσ να διακοπεί θ 
παραγραφι.  
 

Άρκρο  18:  Ποινικζσ ριτρεσ – Ζκπτωςθ – Ανωτζρα βία – Γενικά κακικοντα, Ευκφνεσ, Τποχρεώςεισ 
Αναδόχου 

Σθμαντικότατθ παράβαςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μθ τιρθςθ των εργαςιϊν όπωσ αυτζσ περιγράφονται 
ςτθ Διακιρυξθ, τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων και τθ Γενικι Συγγραφι 
Υποχρεϊςεων και αποτυπϊνονται ςτθν υπογραφείςα Σφμβαςθ. Η μθ τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
υποχρζωςθσ του Αναδόχου  κεωρείται ουςιϊδθσ πλθμμζλεια που πρζπει άμεςα να αρκεί ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ. Η ςυςτθματικι υπαίτιοσ εκ μζρουσ του μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςισ του αυτισ είναι 
λόγοσ ζκπτωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ. 

Σε περίπτωςθ που ςυνδυαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικϊν ομάδων δεν επιτρζπουν τθν εκτζλεςθ 
τθσ εργαςίασ αποκομιδισ ι τθν είςοδο και εργαςία των υπαλλιλων του Αναδόχου ςτισ εγκαταςτάςεισ 
τελικισ διάκεςθσ των απορριμμάτων, ο Ανάδοχοσ και ο Διμοσ κα αναηθτιςουν κατάλλθλεσ διοικθτικζσ ι 
δικαςτικζσ εντολζσ για να επιςτρζψουν οι εργαςίεσ ςτθν ομαλότθτα. Τθν ευκφνθ για ομαλι εκτζλεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ με προςωπικό αςφαλείασ κ.λ.π., ςε περίπτωςθ εργαςιακϊν προβλθμάτων με το προςωπικό του, 
τθν ζχει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφό του ςτον Διμο αμζςωσ κάκε περίπτωςθ 
ανωτζρασ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν ςφμβαςθ. Η απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει 
εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνοδεφουν τθν Διακιρυξθ με επιδεξιότθτα, επιμζλεια 
και επαγγελματικι κρίςθ, και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 

Αν ο Ανάδοχοσ κλθκεί από τον Διμο να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του Διμου) και τρίτου, 
υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Εάν από τθ ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο τρόποσ δράςθσ 
του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ ςχετικζσ οδθγίεσ. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να 
απαλλάςςει τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, όςον αφορά ςε οποιεςδιποτε 
διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα ι κάνατο προςωπικοφ του Αναδόχου. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν προςφορά του τυχόν τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. 
Σε μια τζτοια περίπτωςθ δεν αίρεται θ ευκφνθ του Αναδόχου. 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ (και οι 
προςτεκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 
εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των 
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά: 
α) τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.) και υποβολισ των 
αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Ρ.Α, κλπ., 
β) τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία  
γ) τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν  
δ) εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των εργαηομζνων του. 

Ο Ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ςε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ 
κλπ.), για το προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Άρκρο  19:  Ζκπτωςθ αναδόχου – Διάλυςθ φμβαςθσ 

19.1 Εφόςον ο Ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται ζκπτωτοσ όπωσ 
ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

Εφόςον ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται 
υποχρεωτικά. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του 
εργοδότθ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 
19.2 Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει τθ Σφμβαςθ ςτο τζλοσ κάκε μινα  λειτουργίασ, από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ,  χωρίσ  αποηθμίωςθ του Αναδόχου. Για να γίνει αυτό κα πρζπει να 
ειδοποιιςει εγγράφωσ τον ανάδοχο ζνα μινα πριν. 

Ο Ανάδοχοσ με τθν Ειδικι Διλωςθ διακοπισ των εργαςιϊν που απευκφνει ςτον Εργοδότθ 
προςδιορίηει τθν ηθτοφμενθ αποηθμίωςθ του. Μπορεί επίςθσ να προςδιορίςει τθν αποηθμίωςθ ζναντι τθσ 
οποίασ ςυναινεί ςτθν ςυνζχιςθ των εργαςιϊν και τθν ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ. Εφόςον ο Ανάδοχοσ ςυναινεί 
ςτθ ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ, θ ςφμβαςθ ςυνεχίηεται ανεξάρτθτα των οικονομικϊν του απαιτιςεων, με 
ανάλογθ παράταςθ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν. 
19.3 Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ γι' αυτόν τθν Σφμβαςθ εάν δεν 
εγκρίνει τθν υποκατάςταςθ του Αναδόχου ι αν αυτόσ τεκεί υπό εκκακάριςθ, ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ. Ρτϊχευςθ του Αναδόχου, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ πτϊχευςθ 
μζλουσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ ςυνεπάγεται τθν δυνατότθτα υποκατάςταςθσ του πτωχεφςαντοσ μετά 
από ζγκριςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. 
19.4 Απϊλεια, για οποιονδιποτε λόγο, εκ μζρουσ  του Αναδόχου, τθσ άδειασ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ 
επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων για τθν Ρεριφζρεια Ηπείρου, κατά τθν Κ.Υ.Α. 50910/2727 (ΦΕΚ 
1909/Β/22-12-03), ι νεότερθσ τροποποίθςισ τθσ, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, αηθμίωσ 
για τον Εργοδότθ. 
19.5 Η λιξθ τθσ Σφμβαςθσ πιςτοποιείται με τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ από το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο Ιωαννίνων, όπου βεβαιϊνεται ότι ζχουν εκτελεςτεί όλεσ οι ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.  

 
Άρκρο  20:  Εγγυιςεισ 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 
αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι κα ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςθ. 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να 
κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν, χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των παραςχεκειςϊν 
υπθρεςιϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο 
πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω 
ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου. 

Οι εγγυιςεισ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ των το οφειλόμενο ποςό ιςχφει 
και ςτθν περίπτωςθ κατάπτωςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ, αλλά μόνο επί του ποςοφ των 
τόκων. Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου. Οι 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ πλθν τθσ κράτθςθσ 0,25% υπζρ του Δθμοςίου, υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α.  

Οι εγγυιςεισ ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο που περιβάλλονται, πρζπει 
απαραίτθτα να αναφζρουν και τα ακόλουκα:  

 Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ  

 Τον εκδότθ.  

 Τον οργανιςμό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ τον οποίο απευκφνεται. 

 Τον πλιρθ τίτλο τθσ υπό ανάκεςθ υπθρεςίασ  

 Τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ. 

 Το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. 

 Τθν πλιρθ επωνυμία και τθν διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ. 

 Πτι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ. 

 Πτι το ποςόν τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ του Διμου που διενεργεί τον διαγωνιςμό και ότι κα 
καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ του εκδότθ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε τρεισ θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ. 

 Πτι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

 Τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ.  

 Πτι ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από 
απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ του Διμου που διενεργεί τον διαγωνιςμό. Το ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνει 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. 

 Τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ   
Στθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ 
Επί πλζον, ο εκδϊςασ τθν εγγυθτικι επιςτολι κα δθλϊνει: 

 Πτι οι υποχρεϊςεισ του από τθν εγγφθςθ λφνονται μόνο δια τθσ επιςτροφισ ς' αυτόν, τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ι με ζγγραφθ διλωςθ του Διμου ότι εξζλειπε ο λόγοσ για τον οποίο εξεδόκθ. 

Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 
Άρκρο  21:  Διοικθτικζσ προςφυγζσ  

21.1. Κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ υποψθφίου αναδόχου ς’ αυτόν και κατά 
τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειάσ του επιτρζπεται προςφυγι. 
21.2. Η προςφυγι υποβάλλεται ωσ εξισ: 
21.2.1. Κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ μζχρι πζντε (5) μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία  διενζργειασ 
του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. Η ζνςταςθ εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, κατόπιν 
ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. Η ςχετικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ αναρτάται ςτο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιςτάμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ με δικι τουσ 
φροντίδα. 
21.2.2. Κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ 
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αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ 
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
21.3.  Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από τθν Οικονομικι Επιτροπι. 
21.4.  Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ πριν 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
21.5.  Οι ενςτάςεισ κοινοποιοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ , από τον ενιςτάμενο ςε αυτόν κατά του οποίου 
ςτρζφονται και το αντίςτοιχο αποδεικτικό αποςτζλλεται ςε φυςικι μορφι ςτο αρμόδιο όργανο του Διμου 
Ιωαννιτϊν. 
 

Άρκρο  22:  Χρόνοσ και τρόποσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα 
22.1.  Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ζχουν πρόςβαςθ ςτα 
ζγγραφα από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Ιωαννιτϊν www.ioannina.gr, όπου και διατίκεται προσ 
διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, το πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ ςε θλεκτρονικι μορφι.  
22.2.  Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ μζςω του διαδικτυακοφ τόπου κα πρζπει επίςθσ κατά τθν παραλαβι 
τθσ να αποςτζλλουν μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν διεφκυνςθ sarakatsanou@ioannina.gr , ςτο 
οποίο να αναφζρουν αναλυτικά τα ςτοιχεία τουσ, δθλαδι επωνυμία, διεφκυνςθ, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, 
τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςι 
τθσ πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθ Διακιρυξθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει 
τυχόν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ι διευκρινίςεισ επ’ αυτισ. Για τυχόν ελλείψεισ ςτθ ςυμπλιρωςθ των 
ςτοιχείων του πιο πάνω εντφπου τθν ευκφνθ φζρει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ. 
22.3.  Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα να ενθμερϊνονται για τον παρόντα διαγωνιςμό ςτθν 
ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Καπλάνθ 7, Τ.Κ. 45444, Ιωάννινα, τθλζφωνο 2651361390, Fax 2651074441, e-mail: 
sarakatsanou@ioannina.gr, τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ. 
22.4.  Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - διευκρινιςεων υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο 
Ρρωτόκολλο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν. Τα αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων για το περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ μποροφν να 
υποβάλλονται μζχρι και τθν 5θ εργάςιμθ θμζρα πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν, δθλ μζχρι τθν …………………… και ϊρα 15:00. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων 
που υποβάλλονται εκτόσ τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ, ωσ εκπρόκεςμα δεν εξετάηονται. 
22.5.  Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν επεξεργάηεται τα ερωτιματα που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ 
διαςτιματοσ και παρζχει διευκρινίςεισ, ςυγκεντρωτικά, το αργότερο μζχρι δφο (2) θμερολογιακζσ θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δθλαδι μζχρι τθν ………….…..  και ϊρα 15:00, 
ςτισ διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου των ενδιαφερόμενων.  
22.6.  Οι διαγωνιηόμενοι δεν μποροφν να επικαλοφνται προφορικζσ απαντιςεισ ι διευκρινίςεισ εκ μζρουσ 
των υπαλλιλων του Διμου Ιωαννιτϊν. 
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